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A- AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

 

Amaç: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul ile kurumlarda çalışan 

görevlilerin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve 

soruşturma hizmetleri ile ilgili her türlü faaliyet ve işlemlerinde uygulanacak esasları 

belirlemektir. 

Kapsam: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul ile kurumlarda çalışan 

görevlileri kapsar. 

Dayanak: Anayasa’nın 42 nci maddesindeki, “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve 

inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetimi ve 

denetimi altında yapılır.”; l739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 56 ncı maddesindeki, 

“Eğitim-öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, 

gözetim ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur.”; 

 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 41/3 nci maddesi doğrultusunda, İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığı ildeki her 

derece ve türdeki örgün yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe MEM’de rehberlik, işbaşında 

yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri ile ilgili her 

türlü faaliyet ve işlemleri yürütür;  süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç 

ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak 

ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek 

ilgili birimlere ve kişilere iletmek; 

           5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 11 nci maddesindeki, “Kurumlar ve 

bu kurumlarda görevli personel, Bakanlığın denetimi ve gözetimi altındadır”;  

           5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 59 ncı 

maddesindeki, “Bu kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, kurumun denetim ve 

kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Kamu idarelerinin denetim ve 

kontrolle görevlendirilmiş memurları, kendi mevzuatı gereğince işyerlerinde yapacakları 

soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırılanların sigortalı olup olmadığını da 

tespit ederek, sigortasız çalıştırılanları kuruma bildirmek zorundadır.” hükümleri denetimin 

dayanağını teşkil etmektedir. 

Tanımlar: 

Denetim: Genel olarak kamuda, özel ve tüzel kişiliği bulunan kurum ve kuruluşlarda 

yapılmakta olan işlerin; kaynak, imkan ve şartlar dikkate alınarak, yasal çerçeve ile belirlenen 

amaç, öngörülen temel ilke ve hedeflere uygunluğunu, doğruluğunu, düzenliliğini, 

verimliliğini, ekonomikliğini, etkinliğini; objektif, geçerli, güvenilir ölçütlere göre 

karşılaştırma yapabilme, ulusal standartlara ve planlanan esaslara göre durumunu ortaya 

koyma, giderilebilir eksiklikler için rehberlikte bulunma, değişim ve gelişim için misyon ve 

vizyon kazandırmaya ilişkin öneriler getirme sürecidir. 

Rehberlik: Bakanlığın görev alanına giren konularda ildeki her derece ve türdeki 

örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe MEM’deki personeline, özel eğitim ve öğretim 

kurumlarına,  faaliyetlerinde yol göstermek, programlar oluşturmak, eğitim-öğretim ile diğer 

çalışma ve uygulamalarda, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak, verimliliği 

artırmak, mevzuata uygunluğu sağlamak, eğitim-öğretim düzeyini yükseltmek ile denetim ve 

rehberlik çalışmaları sırasında görevlileri bilgilendirmek, onları hizmet içinde yetiştirmek için 

yapılan her türlü meslekî yardım ve önerileri kapsayan hizmetler bütünüdür. 

Denetim Emri: Yapılacak rehberlik ve denetimle ilgili olmak üzere, İl Eğitim 

Denetmenleri Başkanlığının İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik Onayına dayalı olarak 

hazırladığı ve ilgili Denetmenlere verdiği/duyurduğu rehberlik ve denetim işlevine ait 

görevlendirme talimatıdır. 
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Denetim Grupları ve Grup Başkanı: Denetim emri ile bir birim ve/veya sürecin 

denetiminde görevlendirilen denetmenlerin çalışmalarını planlayan, denetim emrindeki 

hususların yerine getirilmesini sağlayan ve denetim grubunu temsil eden denetmendir. İl 

Eğitim Denetmenlerinin çalışma alanlarını belirleyen onaylı gruplardır.  

Denetim Öncesi Hazırlık Toplantısı: Denetim öncesinde denetim grup başkanının 

başkanlığında çalışma gruplarıyla yapılan toplantıdır. 

Çalışma Planı: Denetim grubunca, denetlenecek okul/kurum ile ilgili rehberlik ve 

denetim faaliyetlerini ve süresini gösteren plandır. 

Bilgi Notu (Föy): Denetimde görevli denetmenlerin, raporun yazımında esas alınan 

tespit ve bilgileri içeren değerlendirmeleridir. 

Değerlendirme Toplantısı: Denetim sonunda bulgu ve önerilerin ilgililerle 

paylaşıldığı toplantıdır. 

Rapor: Denetmenlerin, rehberlik ve denetim raporlama standartlarına göre 

düzenlediği rapordur. 

Raportör: Rapor yazımını gerçekleştiren denetmen veya denetmenlerdir. 

Gelişim Planı: Denetim sonuç ve önerilerine göre okul/kurum/personeli geliştirmeye 

yönelik ayrıntılı çalışmaları içeren ve zaman çizelgesine bağlanan plandır. 

Geliştirme Alanı: Okul/kuruma yüklenilen görevler arasında gelişme bakımından bir 

denge/standart sağlamak için kamunun öncülüğünde yeni işleyişin yöneltileceği görevlerdir. 

 

B-REHBERLİK VE DENETİM İLKELERİ 

Rehberlik ve denetimde aşağıdaki ilkeler gözetilir. 

a) Bireysel ve kurumsal farklılıklar ile çevresel faktörleri dikkate almak, 

b) Yol gösterici ve önleyici rehberliği öne çıkarmak, düzeltmeyi, iyileştirmeyi ve 

geliştirmeyi esas almak, 

c) İyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, 

ç) Sistemin risk alanlarının belirlenmesini ve giderilmesini öngörmek, 

d) Açıklık, şeffaflık, eşitlik, demokratiklik, bağımsızlık, bütünlük, güvenilirlik ve 

tarafsızlığıesas almak, 

e) İşbirliği ve katılımı öngörmek, 

f) Başarıyı öne çıkarmak, özendirmek, teşvik etmek ve ödüllendirmek, 

g) Personelin mesleki yeterliğini geliştirmek, 

ğ) Objektif olmak, 

h) Gelecek yönelimli olmak, 

ı) Etkililik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarını dikkate almak, 

i) Millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olan Türkçenin doğru 

kullanılması hususunda gerekli duyarlılığı göstermek. 

 

C- REHBERLİK VE DENETİM ESASLARI 

I. REHBERLİK VE DENETİM SÜRECİNİN PLANLANMASI VE 

YÜRÜTÜLMESİ, GRUP BAŞKANI VE DENETMENLERİN GÖREVLERİ 

 

1.1. Grup Başkanının Görevleri: 

a) Denetim grubuyla çalışma planını hazırlayarak Eğitim Denetmenleri Başkanlığına 

sunar. 

b) Çalışmaların, rehberlik ve denetim ilkelerine göre yürütülmesini sağlar. 

c) Denetim grubuyla birlikte değerlendirme toplantılarının yapılmasını sağlar. 

ç) Raporun, rehberlik ve denetim raporlama standartlarına uygun olarak yazılmasını 

sağlar. 
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d) Denetim grubunca tespit edilen ve ivedi olarak iletilmesi gereken hususlar ile 

mahallen giderilmesi gereken konuları yazılı olarak Eğitim Denetmenleri Başkanlığına 

bildirir. 

e) Belirlenen süre içinde raporun Eğitim Denetmenleri Başkanlığa ulaşmasını sağlar. 

 

1.2. Denetmenlerin Görevleri 

a) Rehberlik ve denetim çalışmalarında mesleğin gerektirdiği özeni ve titizliği gösterir. 

b) Rehberlik ve denetim sırasında denetim yapacağı yönetici, öğretmen ve diğer 

personelin listesini hazırlar ve gerekli çalışma planını yapar. 

ç) Rehberlik ve denetimlerde hizmetlerin süreç ve sonuçlarının mevzuata uygunluğunu 

kontrol eder, tespit ettiği özellik arz eden hususları grup başkanına bildirir. 

d) Rehberlik ve denetimler sırasında mevzuatta bulunmayan, yoruma açık vb. 

hususlarla karşılaşması durumunda görüş belirtmeden önce, tereddüde düşülen konuyu grupla 

değerlendirildikten sonra ilgililere açıklamalarda bulunur. 

e) Rehberlik ve denetimlerde görevli olduğu alan/bölümle ilgili föyünü raporlama 

standartlarına uygun olarak hazırlar. 

f) Raporu, rehberlik ve denetim raporlama standartlarına uygun olarak yazar. 

 

1. ÖN ÇALIŞMA 

Ön çalışma; ön hazırlık çalışmaları, rehberlik ve denetim amaçlarının belirlenmesi ve 

bilgi toplama/ön araştırma safhalarından oluşur. Denetmen tarafından yürütülen ön hazırlık 

çalışmaları sonucunda denetim amaç ve kapsamı belirlenerek bilgi toplama/ön araştırma 

faaliyetleri yürütülür. Çalışma grubu/denetmenlerin denetim görev yazısında belirtilen 

hususlarla ilgili rehberlik ve denetim öncesi çalışma yapması esastır.  

1.1. Bilgi Toplama/Ön Araştırma 

Denetmen gerçekleştireceği rehberlik ve denetim öncesinde ihtiyaç duyabileceği 

bilgileri toplayarak bir ön araştırma yapar. Bu kapsamda; 

Okul/kuruma ilişkin mevzuat, stratejik plan, kalite standartları göstergeleri, 

Önceki denetimlere ilişkin raporlar, 

Görev/iş dağılımı ve görev tanımları, 

Yönetici, öğretmen ve diğer personelin görevine ilişkin yaptığı çalışmaları, 

Yönetici, öğretmen ve diğer personelin disiplin işlemleri; ödüller ve başarı belgeleri; 

Paydaş ve çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler ve varsa yapılmış risk analizleri, 

1.2. Rehberlik ve Denetim Amaçlarının Belirlenmesi 

Denetmen çalışma grubu/denetmen, ön çalışma ve bilgi toplama/ön araştırma 

sonucunda elde ettiği verilere dayalı olarak, kurumda yapılacak rehberlik ve denetimin 

amaçlarını belirler ve çalışma planında gösterir. Bu hususlar denetmen tarafından 

değerlendirilir. 

 

2. PLANLAMA TOPLANTISI 

2.1. Potansiyel Sorunlu Alanların Belirlenmesi (Risk Değerlendirmesi) 

Planlama aşamasında, denetim grubu tarafından ön çalışma sonunda elde edilen 

verilere göre potansiyel sorunlu alanlar belirlenir. Okul/kurumda tespit edilen potansiyel 

sorunlu alanlar etki düzeyine göre öncelik sırasına konur. 

2.2. Rehberlik ve Denetim Planının Grupça Hazırlanması 

Görev emri ile ön çalışma sonucunda elde edilen verilere dayalı olarak, rehberlik ve 

denetim çalışma planı hazırlanarak denetim grup başkanı tarafından Eğitim Denetmenleri 

Başkanlığına sunulur. 
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3. ALANDA REHBERLİK VE DENETİM UYGULAMASI 

3.1. Rehberlik ve Denetim Uygulama Süresi 

Rehberlik ve denetim uygulamalarında, son denetim tarihinden itibaren yürütülen iş ve 

işlemler esas alınır.  

3.2. Rehberlik ve Denetim Başı Toplantısı 

Denetim grubu, rehberlik ve denetim uygulaması öncesinde denetlenecek okul/kurum 

yönetimiyle denetimin amacı, süresi ve kapsamıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirir. 

3.3. Bulguların Elde Edilmesi ve Önerilerin Geliştirilmesi 

Denetim grubu,  elde ettiği bulguları değerlendirerek, okul yönetimi ve çalışanlarına 

katkı sağlayacak, okulun/kurumun performansını artıracak öneriler geliştirir. Denetmen, 

denetim sonucunda ortaya koyduğu bulgu ve görüşlerini yeterli kanıtlarla desteklemek 

durumundadır.  

3.4. Bulguların Denetlenen Kurumla Paylaşılması 

Denetim grubu, denetim çalışması kapsamında elde edilerek değerlendirilen bulguları 

kapanış toplantısında görüşülmek üzere denetlenen kurum yönetimi ve gerektiğinde 

çalışanlarıyla paylaşır. 

3.5. Rehberlik ve Denetim Sonu Toplantısı 

Denetim sonucunda elde edilen sonuç ve öneriler kapanış toplantısında görüşülerek 

değerlendirilir. 

 

II. PERSONEL REHBERLİK ve DENETİM RAPORLAMA STANDARTLARI 

 

 1.PERSONEL REHBERLİK VE DENETİM RAPOR ÇEŞİTLERİ 

1.1. Personel Değerlendirme Raporu 

Yönetici, öğretmen ve diğer personelle ilgili değerlendirmenin rehberlik ve denetim 

raporlarında yapılması esas olmakla birlikte; rehberlik ve denetim esnasında veya dışında 

gerektiren durumlarda yönetici, öğretmen ve diğer personel hakkında düzenlenen rapordur. 

1.2. İnceleme Raporu 

Eğitim Denetmenleri Başkanlığının görev alanına giren konularda yapılan inceleme ve 

araştırma sonucunda düzenlenen rapordur. 

 

2. RAPORLAMA İLKELERİ 

Rehberlik ve denetim raporu düzenlenirken aşağıdaki ilkeler gözetilir: 

1. Raporda rehberlik ve denetimin amacı, kapsamı, tespitler, potansiyel sorunlu alanlar 

ile öneriler ve sonuçlar belirtilmelidir. 

2. Raporlardaki ifadeler, doğru, tarafsız, yapıcı, açık ve anlaşılır olmalıdır. 

3. Daha önceki raporlarda yer alan tespit ve önerilere yer verilmelidir. 

4. Raporlar belirlenen süre içerisinde tamamlanarak sunulmalıdır. 

5.İşin gereğine göre ihtiyaca hizmet edeceği düşünülen ve zamanlama gereği öncelikle 

bildirilmesi gereken hususların varlığı halinde esas rapor düzenlenene kadar ara raporlar 

düzenlenebilir. 

6. Rapora dayanak teşkil edecek dokümanlar rapora ek yapılmalıdır. 

7. Denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen iyi örnek teşkil edecek uygulamalara yer 

verilmelidir. 

8. Başkanlıkça veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü/Eğitim Denetmenleri Başkanlığınca 

belirlenecek sayıda rapor düzenlenmelidir. 

9. Raporun düzenlenmesi, sunulması ve saklanmasında gizlilik ilkesi gözetilir. 

10.Raporlarda mevcut durum hususu özetlendikten sonra; tespit, öneri, görüş ve 

kanaatler kanıtlara ve mevzuata dayandırılarak açıklanmalıdır.  

11. Rapor yazımında imla kurallarına uyulmasına özen gösterilir. 
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3. RAPOR YAZIM İLKELERİ 

Raporun yazılması sırasında aşağıdaki ilkeler gözetilmelidir. 

Doğruluk; Raporun gerçeklere dayanmasını ifade eder. Bu amaçla rapora ait bilgiler, 

çalışma kağıtları ve denetim bulgularının yer aldığı denetim dosyasından elde edilir. 

Tarafsızlık; Gözlem, tespit, sonuç ve önerilerin gerçeğe dayalı, çarpıtmadan uzak ve 

önyargısız olarak ortaya konulmasını ifade eder. 

Açıklık; Raporun yeterli bilgiyi anlaşılır şekilde ortaya koymasını ifade eder. 

Ölçülebilirlik; Raporda getirilen tekliflerin, önerilerin, yorumların karşılaştırılabilir 

ve rakamsal olarak ortaya konmasını ifade eder. 

Özlük (Kısalık); Anlatılmak istenen ifadelerin uzun ve bağlantılı cümlelerden 

ziyadekısa, anlaşılabilir olarak ortaya konulmasıdır. 

Yapıcılık; Kişileri ve geçmişi eleştirmekten ziyade geleceğe ışık tutan iyileştirmeye 

yönelik sistemi değerlendiren ifadelerden oluşmalıdır. 

Tamlık; Raporu okuyan herkesin yeni bir açıklama duymadan anlayabileceği şekilde 

yazılmasını ifade eder. 

Zamanlılık; Raporun idarenin işini kolaylaştıracak, ona değer katacak yeterli bir 

zaman içerisinde düzenlenmesini ve sunulmasını ifade eder. 

Kararlılık (Çözüm); Raporun yapılan tespitler doğrultusunda neyin, nasıl ve ne 

zaman düzeltilebileceğini gösteren önerileri içermesini ifade eder. 

 

4. RAPOR EKLERİ 

Rapora eklenmesi gereken belgeler ek listesi yapılarak rapora eklenir. 

 

5. REHBERLİK VE DENETİM RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE EĞİTİM 

DENETMENLERİ BAŞKANLIĞA SUNULMASI 

Rehberlik ve denetim raporu, yeterli sayıda hazırlanarak ve varsa ekleriyle birlikte 

rehberlik ve denetim tamamlandıktan sonra en kısa sürede (azami 15 gün) Eğitim 

Denetmenleri Başkanlığa sunulur. Rehberlik ve denetim sonunda “denetim/rehberlik tebliği 

hazırlanılarak kuruma bilgi ve gereği için bildirilir. 

6. ARA RAPOR 

Eğitim Denetmenleri Başkanlığın isteği üzerine, ivedi olarak işlem yapılması gereken 

hususların iletilmesi, denetim faaliyetiyle ilgili ortaya çıkan bir değişikliğin bildirilmesi veya 

görevin uzun bir süre devam etmesi ve acil olarak önlem alınması gerekmesi halinde Eğitim 

Denetmenleri Başkanlığın bilgilendirilmesi amacıyla ara rapor yazılabilir. Ara rapor, belli bir 

şekil şartına tabi değildir. Ancak ara rapor yazılması rehberlik ve denetim sonunda rapor 

yazılması ihtiyacını ortadan kaldırmaz. 

 

III. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

1.Rehberlik ve denetim raporu Eğitim Denetmenleri Başkanlığınca denetlenen kuruma 

gönderilir. 

2. Rehberlik ve denetim raporları, ilgili birim ve kuruma gönderildiği tarihten itibaren 

bir ay içerisinde raporda getirilen tespit ve öneriler doğrultusunda kurumsal ve bireysel 

gelişim planları hazırlanarak Eğitim Denetmenleri Başkanlığa gönderilir. 

 3.Eğitim Denetmenleri Başkanlığınca ve grup başkanı ve üyelerince süreç izlenir ve 

değerlendirilir. İzleme ve değerlendirme, konunun özelliğine göre yeni bir rehberlik ve 

denetim çalışması olarak yürütülebilir. Rehberlik ve denetim uygulamaları sırasında gelişim 

planı denetmenlerce incelenerek değerlendirilir. 
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FİZİKÎ DURUM 

 

Okul Bahçesi 

1. Çevre duvarının bulunup bulunmadığına, çocukların bahçede eğitsel zaman 

geçirebilmelerine yönelik tedbirler alınıp alınmadığına bakılır. (basketbol, voleybol 

sahası vb.) (MEB İKY Madde:153) 

2. Okulun bahçesi tarıma elverişliyse buna yönelik düzenlemeler yapılır. (İlköğretim ve 

Eğitim Kanunu Madde:62-68; MEB İKYMadde:154) 

3. Okul bahçelerine çağdaş bir görünüm kazandırmak ve çevreye örnek teşkil etmek 

amacıyla, okul bahçesinin ağaçlandırılması ve okul ormanları oluşturulması için çaba 

gösterilir. (MEB 2008/05 SayılıGenelge). 

4. Okul binasındaki ve bahçesindeki bölümlerin, varsa lojmanların kullanılma 

durumlarına bakılır. Okul çalışanına “Kamu Komutları Yönetmeliğine” göre lojman 

tahsisi edilir ve kullandırılır. (222 sayılı Kanun Md. 87, MEB İKY Madde:155)  

5. Okul bahçesinde Atatürk Büstü bulunur; bakım ve koruması yapılır.(1928 Sayılı TD, 

MEB. 14/01/1981/282- 81 Sayılı Genelge). 

6. Okul bahçesinde bayrak direği bulunur; direk, maden ya da ağaçtan yapılır. (Türk 

Bayrağı Tüzüğü, Md: 6-7). 

7. İlkokul ile ortaokulun veya ortaokul ile lisenin aynı bina içerisinde birlikte bulunması 

durumunda, 

Okula giriş çıkış kapıları, bahçe ve diğer ortak kullanım alanları öğrencilerin yaş 

seviyeleri dikkate alınarak ayrı ayrı düzenlenir. (MEB İKY Ek Madde:1) 

 

 Tabelalar 

 Kurum tabelaları MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği (2588 TD) ve MEB Kurum 

Tanıtım Kılavuzu (Kurum Tanıtım Kılavuzu 2007/28 Sayılı MEB Genelgesi) uyarınca;   

1. Tabelalara binaların ana giriş kapısının sol yanında yer verilir. 

2. Tabelalar, yaklaşık 50 metre uzaklıktan okunabilecek netlikte, ebatları binanın 

büyüklüğü ile orantılı ve mimari özelliğine uygun, iklim şartlarına dayanabilir 

malzemeden, ışıklı veya ışıksız olarak yapılır. 

3. Kurum tabelası; mavi zemin üzerine siyah renkte temel büyük harflerle Türkçe yazılır.  

4. Kurum tabelasında il, ilçe adlarından sonra gelmek üzere kurumun ismi yer alır.  

5. İl, ilçe ve kurum adı, kılavuzdaki örneklerde gösterildiği gibi logonun (ayırmaç) sağında 

yer alır. 

6. Tabelalarda logo ve yazı dışında başka unsurlara yer verilmez. 

7. Kurumlarının yerleşimindeki; birimi, bölümü, katları gösteren yönlendirme tabelaları 

yönetmelik ve kılavuza uygun olarak düzenlenir. 

8. Adlandırma tabelaları olarak ifade edilen tabelalar, yönetmelik ve kılavuzda belirtilen 

standartlara uygun olur.  

9. Yerleşke özelliği taşıyan kurumların bahçe girişinin uygun bir yerine kurumun bölüm 

ve birimlerini belirten yerleşim planı konulur. 

10. Yerleşke özelliği taşıyan kurumların ana giriş (bahçe) kapısında kullanılan tabelaların 

zemin rengi yerleşim bünyesinde bulunan kurumların renklerinden birisi olarak o kurum 

tarafından belirlenir veya Bakanlığın tabela renginde düzenlenir. 

11. Kurumların uygun bir köşesinde okulun tarihçesine, kuruma hizmeti geçen kişi ve 

kuruluşların, mezun olan ünlülerin fotoğraflarına ve yaptıkları hizmetleri anlatan 

tablolara yer verilir.  
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Binanın Kullanılması 

Bina kullanım kapasitesi değerlendirilirken; 

1. Okulun bölümlerinin imkanlar ölçüsünde projeye ve amacına uygun olup olmadığına 

bakılmalıdır. Okulda binanın onaylı bir yerleşim projesinin, okul arsa ve binasının 

tapu/tapu senedinin bulunması ve yapılacak her türlü tadilat ve proje değişikliğinin 

valilik onayı doğrultusunda yapılması gerekir.(MEB İKY Md: 144) 

2. Okul binası; okul-aile birliği etkinlikleri, halk eğitimi çalışmaları, sosyal etkinlikler 

kapsamındaki öğrenci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetleri dışında amaçlarına aykırı 

olarak kullanılmamalıdır. Okulun fiziki kapasitesi yeterliyse eğitim bölgesi içindeki 

diğer okulların bu kapasiteden yararlanması sağlanır. 

3. Okulda kaynaştırma eğitimi yapılıyor ve fiziki imkanlar da yeterliyse destek eğitim 

odasına yer verilebilir. (MEB İKY Madde:144) 

4. Okulda rehberlik çalışmaları için bir oda bulundurulur. (MEB RPDHY, Madde: 

47/a;2000/111 Sayılı MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Genelgesi) 

5.  Okulda kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılıyorsa öğrencinin yetersizliğine 

uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeler yapılmış olmalıdır. Öğrenciye 

verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla özel araç-gereç 

ile eğitim materyalleri sağlanır ve destek eğitim odası açılır. (MEB ÖEHY, Madde: 

23/e) 

6. Okulda fiziksel engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeler yapılır. (2009/90 Sayılı 

MEB Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Genelgesi) 

7. Okul yönetimince öğretim yılı başında, uygulanabilecek nitelikte bir temizlik planı 

yapılır. (Temizlik Rehberi, 2092 Sayılı Tebliğler Dergisi) 

8. Kurum binası, eklentileri ve bahçesinde; tütün ürünlerinin kullanımının önlenmesi ve 

kontrolüne ilişkin gerekli önlemler alınır, uyarı yazılarının öğrenciler üzerinde seçici 

algı uyandırmayacak alanların dışında bulundurulmasına dikkat edilir. (4207 Sayılı 

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun). 

9. Kurum YİBO niteliğinde ise yalnızca 5-8. nci sınıf öğrencileri yatılı olarak kalabilir. 

Ancak taşıma yapılamayan ya da okul açılamayan yerleşim birimlerindeki 1-4 ncü 

sınıf öğrencileri de gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar pansiyonda kalabilirler.1-8 

nci sınıfta okuyan gündüzlü öğrenciler de kurumda öğrenimlerini sürdürebilirler. 

(2012/20 Sayılı MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Genelgesi) 

10. Kurum binası tek ise; ortaokullar sabahçı, ilkokullar öğlenci olarak eğitimlerini 

sürdürürler. (2012/20 Sayılı MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Genelgesi) 

11. Kurumda taşımalı eğitim yapılıyorsa, her öğretim seviyesinin ayrı ayrı araçlarla 

taşınması esastır. Bu mümkün değilse ve kurumda lise bölümü de bulunuyorsa; ilkokul 

ve ortaokul birlikte, liseler ise ayrı araçla taşınır. Ancak lisede az sayıda öğrenci 

olması, ders giriş-çıkış saatlerinin birbirine yakın olması ve ortaokul öğrencilerini 

taşıyan servislerde yer olması durumunda lise öğrencileri de aynı servise 

alınabilir.(2012/20 Sayılı MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Genelgesi) 

12. İlkyardım dolabı ve çantası bulundurulur ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur. 

Dolapta doktor reçetesi ile alınmayan ve doktor tavsiyesine göre kullanılması gereken 

ilâçlar bulundurulamaz ve öğrencilere kullandırılmaz.(MEB İKY, Madde: 139/f). 

MEVZUAT/İKY.docx
MEVZUAT/İKY.docx
MEVZUAT/RPDHY.docx
MEVZUAT/RPDHY.docx
MEVZUAT/2000-111.docx
MEVZUAT/2000-111.docx
MEVZUAT/Özel%20Eğitim%20Hizmetleri.pdf
MEVZUAT/Özel%20Eğitim%20Hizmetleri.pdf
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13. Kurumda zil sesinin seviyesinin düşük olmasına, çalma süresinin de 5 saniye ile sınırlı 

olmasına dikkat edilir. Zil eğitim öğretim saati dışında kapatılır. (2008/30 Sayılı MEB 

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Genelgesi) 

14. Hizmet standartları bilgilendirme panosu oluşturulur. (Kamu Hizmetlerinin 

Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik) 

 

Ayrıca; özel ilköğretim (ilkokul+ortaokul) kurumlarında; 

Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin, geçici 2 nci maddesi ile 5378 

sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun, geçici 2 nci maddesine göre bedensel engellilerin 

erişimine uygun hale getirilmesi için gerekli düzenlemeler (rampa, asansör vb) 

yaptırılır. Okuldaki kız ve erkek öğrenci lavabo ve tuvaletlerinden birer tanesi bedensel 

engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. Okul binaların, kullanım 

hakkının tamamının okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olması sağlanır. Özel 

Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin 15 ve 16 ncı maddesine göre okullarda 

bulunması gerekenbölümler olur. Okulların bölümlerinde bulunması gereken araç-

gereçlerin Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin, 32 nci maddesine uygun 

olur.  

 

Dershane Araçları 

1. Dershanede öğrenci sayısına göre sıra ve masa bulundurulur, sıralar; öğrencilerin 

yaşları, fizikî gelişmeleri ve çalışma şekline göre sıra ve maslar yerleştirilir. Yazı 

tahtasının üst kısmına Atatürk'ün portresi, onun üstüne ay yıldız sağa bakacak şekilde 

Türk Bayrağı, Atatürk'ün portresinin duruşuna göre sağına İstiklâl Marşı, soluna 

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi asılır. (MEB İKY Madde:145) 

2.  Öğretim yılı süresince öğrenci-öğretmen iş birliği ile geliştirilen ve güncelleştirilen 

Atatürk Köşesi oluşturulur. (MEB İKY Madde:145) 

3. Ayrıca sınıf seviyesine ve programa uygun ders araçları bulundurulur ve gerektikçe 

kullanılan araçlar, çalışma sonucunda yerine kaldırılır. (MEB İKY Madde:145) 

4. Dersliklerde duyuru ve öğrenci etkinlikleri panosu yer alır. Millî bayramlar, belirli gün 

ve haftalarda okullarda süsleme yapılır. (MEB İKY Madde:145) 

5. Kurumun uygun bir yerinde, okul kütüphanesi ve bütün sınıflarında sınıf kitaplığı 

kurulur. Kütüphane ve kitaplıklar, yardım toplamaya yetkili kuruluşlardan ve kişisel 

bağışlar yoluyla sağlanan kitaplarla zenginleştirilir. Okul kütüphanesi ve sınıf 

kitaplıkları "Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği"nin hükümlerine göre düzenlenir ve 

işletilir. Öğretmenin kişisel çabasıyla sağlanmış kitap ve araçlar sınıfın malı sayılır. 

Öğretmenin okul veya sınıf değiştirmesi durumunda aynı sınıfta bırakılır. (MEB İKY 

Madde:146; MEB OKY  Md:5) 

6. Atatürk posteri, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve benzeri tablolar ile kurum 

tanıtımına ilişkin malzemelerin yıpranması, tüketim malzeme stoklarının bitmesi ya da 

kullanılmayacak duruma gelmesi halinde veya yeniden alımlarda Kurum Tanıtım 

Yönetmeliği hükümlerine uygun hareket edilir. (2007/28 Sayılı MEB İlköğretim 

Genel Müdürlüğü Genelgesi) 
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7. Anaokulu/anasınıfı eğitim ortamlarında (oyun etkinlik odaları) blok, kitap, sanat, 

müzik, fen ve dramatik vb. oyun merkezli köşeler oluşturulur. (Okul Öncesi Eğitim 

Programı).  

Ders Araçları Odası- Okul Müzesi 

Öğretim programlarında belirtilen ders araç- gereçleri, imkân bulunduğu takdirde ayrı 

bir odada düzenli bir şekilde bulundurulur ve kullanıma hazır tutulur. Bir oda da okul 

müzesi olarak kullanılabilir. Okul müzesi için ayrı bir oda bulunmayan okullarda, 

tarihî değerdeki araçlar ve belgeler “millî eğitim müzesine” verilir. Ders araçları odası 

veya okul kütüphanesi, okul müzesi olarak da kullanılabilir. (MEB İKY Madde:150) 

Mutfak ve Yemek Odası 
1. Kurumda beslenme programı uygulanıyorsa ve öğle yemeklerini okulda yemek 

zorunda olan öğrenciler varsa, imkânlar ölçüsünde bir mutfak ve yemek odası ayrılır. 

(MEB İKY Madde:151) 
2. Öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla; depo, mutfak, yemekhane, kantin ve büfe 

ile varsa beslenme saatlerinde gerekli önlemler alınır. (2006/60 Sayılı MEB Sağlık 

İşleri Daire Başkanlığı Genelgesi)  

3. Kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. yerlerin taşıması gereken, gıda güvenliği ve 

hijyen şartları genel kuralları “Okul Kantini Denetim Formu”na uygun olarak 

denetlenir. (2007/33 Sayılı MEB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Genelgesi) 

4. Kantinde gazlı-kolalı içecek ve cips satışı yapılmaz. Otomatik satış yapan makineler 

bulundurulmaz. Kantindesüt, ayran, taze meyve suyu ve tane ile satılan meyve 

bulundurulur. (2011/41 Sayılı MEB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Genelgesi). 

 

İçme Suyu ve Deposu 

Okullarda su tesisatı sağlam olmalı, depolar periyodik olarak temizlenip klorlanmalı, 

su kesilmesi ihtimaline karşı temizlenmesi kolay, kapağı sağlam musluklu kaplarda su 

bulundurulur. (MEB İKY Madde:152) 

 

Atatürk Köşesi 
1. Atatürk köşesi, okul binasının girişinde, uygun bir yerde temiz, düzenli, Atatürk'ün 

hayatını, inkılâplarını yansıtacak ve anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde 

düzenlenir ve zamanla geliştirilir. (MEB İKY Madde:148) 

2. Atatürk köşesinde Türk Bayrağı bulundurulur. (Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 20) 

3. Atatürk Köşesi; Atatürk ile ilgili yayınların yer alacağı “Atatürk Kitaplığı”nı 

kapsayacak şekilde; düşündürücü, duygulandırıcı ve heyecan verici, Atatürk ve 

ilkeleriyle içten bir bağ kurulmasını sağlayıcı nitelikte düzenlenir. (1977-3953/6 Sayılı 

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararı) 

 

Koridorun Düzeni 
1. Okul koridorlarında Atatürk’ün eğitim ve diğer konularla ilgili düşüncelerini 

açıklayan söz, yazı ve resimlerle; Talim ve Terbiye Kurulunca önerilmiş Türk 

büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve kültürüne ait levhalar ve haritalar, eğitici 

ve sanat değeri olan resimler, saat ve takvim ile okul gazetesi bulundurulur. (MEB 

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

Madde:24) 
2. Öğrencilerin; resim, şiir, kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro, müzik, halk 

dansları, bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmiş fotoğrafları okul 

koridorlarındaki panolarda uygun sürelerde sergilenir. (MEB İKY Madde:149) 

3. Okulda uluslar arası dereceye girmiş öğrencilerin bulunması durumunda, bu 

öğrencilerin resimleri, özgeçmişleri, dereceye girmiş oldukları yarışmalarla ilgili 
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bilgi, belge ve fotoğraflar, şeref köşesinde sergilenir. (Uluslar Arası Yarışmalarda 

Dereceye Giren Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge, Madde: 6/c) 
4. Okul Gazetesi bulundurulur. (MEB İKY, Md: 149) Çıkarılacak okul gazetesinde 

MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 24 

ncü maddesindeki esaslara uyulur.  

5. Okul koridorlarında Atatürk'ün eğitim ve diğer konularla ilgili düşüncelerini 

açıklayan söz, yazı ve resimlerle TTK tarafından önerilmiş Türk büyüklerine ait 

resimler ile Türk tarih ve kültürüne ait levhalar ve haritalar, eğitici ve sanat değeri 

olan resimler, saat ve takvim ile okul gazetesi bulundurulur. (MEB İKY, 

Madde:149). 
6. Atatürk posteri, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve benzeri tablolar ile kurum 

tanıtımına ilişkin diğer uygulamaların yıpranması, tüketim malzeme stoklarının 

bitmesi ya da kullanılmayacak duruma gelmesi halinde veya yeniden alımlarda 

Kurum Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine uygun hareket edilir. (MEB İGM, 

30/03/2007/28 Sayılı Genelge). 
 

Güvenlik  
Kurumdaki personel sayısı 100’den az ise “Sivil Savunma Tedbir Planı”, 100 ve 

daha üzerinde ise “Sivil Savunma Planı” hazırlanır. Sivil Savunma Tedbir Planı 

hazırlayan kurumlar yerel mülki amire onaylatarak, bir örneğini İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne ve İl ve İlçe Sivil Savunma Müdürlüklerine gönderilir.  

1. Kurumda Sivil Savunma Tedbir Planı’nı Binaların Yangından Korunması 

Hakkında Yönetmeliğin 126. maddesine göre kurulan ekipler uygular. 

Uygulamaların denetimi de aynı yönetmeliğin 131. Maddesine göre yapılır. 

Hazırlanan tedbir planının yürütülmesi, Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelik (Md.126-128) hükmüne göre oluşturulan ekiplerce gerçekleştirilir. 

131 nci maddeye göre de denetimleri yapılır. Ayrıca sivil savunma ekipleri 

kurulmaz.  

2. Koruyucu güvenlik tedbirlerine yönelik ziyaretçi defteri tutulur, ziyaretçilere giriş 

kartı verilir.  
3. Kurumda bir Sivil Savunma Dosyası hazırlanarak, ilgili her türlü yazı, resim, 

broşür vs. bu dosyada saklanır.  
4. Sivil Savunma Kolu’nun/kulübün kurulması ve faaliyetlerine ilişkin MEB 

Okullarda Sivil SavunmaKolu/kulübü Kurulması ve Çalışması İle İlgili Esaslar’a 

bakılabilir. 
5. Elektrik tesisat planı elektrik giriş panosu yanında, uygun değilse kolayca                                                                                                  

ulaşılabilecek bir yerde saklanır, elektrik tesisatı sağlam ve her an çalışır halde 

bulundurulur, tesisatın yıllık tamir, bakım ve kontrolleri yaptırılarak düzenletilecek 

rapor dosyalanır, elektrik ve doğalgaz tesisat güvence bedeli kurum bütçesinden 

ödenir. (MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 13/01/2012/266 sayılı yazısı) 

6. Katlardaki tüm sigortaların üzerlerine ait oldukları bölümleri gösteren etiketler 

yapıştırılır. (TD: 2125) 

7. Doğalgaz veya LPG’li kazan dairelerinde: sayaçlar kazan dairesi dışına konulmalı, 

tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama vanası ile elektrik akımını kesecek 

ana devre kesici ve ana elektrik panosu, kazan dairesi dışında kolayca 

ulaşılabilecek bir yere konulmalı, gaz ana vanasının yerini gösteren plaka, bina 

girişinde kolayca görülebilecek bir yere asılmalı, kullanımda dikkat edilecek 

hususlara dair uyarı levhalar asılır. (Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelik Md: 53–55, 112)  
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Yangından Korunma Önlemleri: Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelik, MEB Yangın Önleme Söndürme Yönergesi uyarınca;     

a. Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, itfaiye araçlarının yapıya 

kolayca yanaşmasını sağlamak üzere, yapıların ana girişine ve civarına park 

yasağı konulması ve bu hususun trafik levha ve işaretleri ile gösterilir.   

b. Yangın dolabı bulundurulur ve standardı sağlanır. 

c. Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve 

risklere göre aşağıdaki gibi belirlenir; 

 A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, çok maksatlı kuru kimyevi 

tozlu veya sulu, 

 B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu, 

karbondioksitli veya köpüklü,  

 C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya 

karbondioksitli, 

 D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru metal tozlu, söndürme 

tüpleri bulundurulur. 

 Düşük tehlike sınıfında her 500 m
2
, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında 

her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık 

yangın söndürme tüpü bulundurulması gerekir.  

 Söndürme tüpleri dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli 

dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca 

girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. 

Söndürme tüplerine ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur. 

 Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma 

halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan 

uzaklığı yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır. 

 Arabalı yangın söndürücülerin TS 11749- EN 1866 ve diğer taşınabilir 

yangın söndürme tüplerinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır. 

d. Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre 

yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. 

Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek 

zorundadır. Söndürme tüpleri altı ayda bir kontrol edilir, yıllık genel bakımları 

yapılır, standartlara uygun toz kullanılır ve dört yıl sonunda tozu değiştirilir.  

e. Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cinsi, miktarı ve yerlerinin 

belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınabilir. 

f. Söndürme tüplerinin sayısı mekânlarda var olan durum ve risklere göre 

belirlenir. Her bağımsız bölüm için en az bir adet olmak üzere, beher 200 

metrekare taban alanı için bir adet ilave edilerek uygun tipte 6 kilogramlık yangın 

söndürücü bulundurulması esas alınır. Binalara konulacak yangın söndürme 

tüplerinin cins, miktar ve yerlerinin belirlenmesi konusunda mahalli Sivil 

Savunma Müdürlüğü ve itfaiye teşkilatının görüşü alınır. 

g. Alarm sistemi oluşturulur, yangın algılama ve uyarı sisteminin, el ile otomatik 

olarak veya bir söndürme sisteminden aldığı uyarılardan biri veya birkaçı ile 

devreye girmesi gerekir.  

h. Kaçış yolları oluşturulur ve işaretlerle gösterilir. Yapının kullanımda olduğu 

sürece zorunlu çıkışlar kolayca erişilebilir durumda tutulur, kapılar açılabilir 

ve önlerinde engelleyiciler bulundurulmaz.  

i. Kurumdaki personelden söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri 

kurulur, eğitilir ve zaman zaman tatbikat yapılır. 
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j. Kamu binaları, kurum amiri ve görevlendireceği kişi veya heyet, mülki amir veya 

görevlendireceği heyet, kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, 

genel müdürlük veya başkanlık müfettişleri veya kontrolörleri; hükümet konakları 

ise, İçişleri Bakanı adına Sivil Savunma Genel Müdürü veya görevlendireceği kişi 

veya heyet ile mülkiye müfettişleri tarafından denetlenir. 

 

Törenler  
Törenlerde aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur. (MEB İOKSEY Md: 28). 

1. Tören programı her okulda, müdür veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının 

başkanlığında en az iki öğretmen ve bir öğrenci temsilcisinden oluşturulan komisyonca 

hazırlanır ve uygulanır. 

2. Törenlere okulun öğrenci, öğretmen ve diğer görevlileri ile hazır bulunanlar katılır.  

3. Törenlere protokol, emekli öğretmenler, veliler ve okuldan mezun olanlar davet edilir.  

4. Okul binaları ile Atatürk köşesi; bayrak, flama ve mevzuata uygun afişlerle donatılır ve 

imkânlar ölçüsünde ışıklandırılır.  

5. Okulda ve çevrede varsa bando, folklor ekibi ve yayın organlarından yararlanılmaya 

çalışılır.  

6. Konuşma metinlerinin, şiirlerin ve diğer dokümanların müdürlükçe onaylanan birer 

örneği, o yıla ait tören dosyasında saklanır.  

7. Törenlerde; Atatürk ve Türk büyükleri ile eğitim şehitleri için saygı duruşu ve İstiklâl 

Marşı'nın söylenmesinden sonra günün anlam ve önemine uygun şekilde hazırlanan 

programa göre hareket edilir.  

8. Tören konuşmalarında, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine, 

eğitim-öğretimin önemine, okulun tarihçesine ve gelişimine, önceki öğretim yılının 

değerlendirme sonuçlarına, okulun çevre ilişkilerine ve sağladığı yararlara, 

programlanan etkinliklere, okul-aile ilişkilerine ve öğrencilerden beklenen davranışlara 

yer verilir. 

9. Törenlerle ilgili diğer hususlar, 14/08/1981- 8/3456 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 

yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği ve 

03/03/1982-8/4400 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mahalli 

Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihî Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği 

ile 9/8/2010-2010/800 BKK. ve 22/8/2011-2011/2172 BKK. kabul edilen Ulusal ve 

Resmi Bayramların kutlamalarında belirtilen hususlar dikkate alınır.  

 

Bayrak Töreni  

Bayrak törenleri, Türk Bayrağı'nın ve İstiklâl Marşı'nın anlam ve önemine yaraşır 

şekilde düzenlenir. Törenlerde Bayrağımıza ve İstiklâl Marşımıza olan sevgi ve saygıyı 

güçlendirmek amaçlanır ve gerekli her türlü önlem alınır. İOKSEY ve ilgili mevzuat 

hükümleri gereği, bayrak törenlerinde aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur: 

1. Bayrak törenlerine, tören sırasında okulda bulunan yönetici, öğretmen, öğrenciler ile 

diğer görevliler, "MEB ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevliler ve 

Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun bir kıyafetle 

katılır.  

2. Bayrak töreni ve diğer törenler okulun açılışında, ders yılı sonunda, hafta başında ve 

sonunda, bayram tatili başlangıcında ve sonunda yapılır.  

3. Okul yöneticileri, nöbetçi öğretmenler, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri ile okulda 

bulunan diğer öğretmenler ve görevli öğrencilerce hazırlanan törenler, bu Yönetmelik 

ile 25/01/1985 tarihli ve 85/9034 Sayılı Türk Bayrağı Tüzüğü ve Millî Eğitim 

Bakanlığınca törenler ve Bayrak Törenleri için yayımlanan diğer mevzuat hükümlerine 

göre yürütülür. 

MEVZUAT/Sosyal%20Etkinlikler%20Yönetmeliği.pdf


15 
 

4. Okulda millî bayram, genel tatil ve hafta tatili başlangıcı ve bitiminde tören yapmak 

üzere ayrı bir bayrak direği bulunur. Tek bayrak direği varsa bayrak; törenden önce 

indirilir ve törenle bayrak direğine çekilir.  

5. Konuşmalar, İstiklâl Marşı'nın söylenmesinden önce bitirilir.  

6. İstiklâl Marşı'nın ilk iki kıtası, törene katılanlar tarafından birlikte, bestesine uygun ve 

yüksek sesle söylenir.  

7. Türk Bayrağı Kanunu ile Türk Bayrağı Tüzüğü hükümlerine uymayan bayraklar 

okullarda bulundurulmaz.  
8. Bayraklar, okulda özenle saklanır. Özelliği kaybolan bayrakların kullanımdan 

kaldırılması mevzuatına göre yapılır. Göndere çekilecek bayrak; okul (kurum) 

müdürünün odasında düzgün katlanmış olarak,(Türk Bayrağı Tüzüğü, Md: 22/2-A) 

temiz beyaz bir örtü içerisinde camlı bir dolapta muhafaza edilir.  

9. Törenlerin yürütülmesinden okul müdürü sorumludur.  

10. Milli Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar Dosyası tutulur. 

 

Ayrıca e-okul üzerinden okul bilgilerinde değişiklik varsa güncellenip 

güncellenmediğine, tüm sınıfların sınıf kitaplıklarının oluşturulup oluşturulmadığına da fiziki 

durum değerlendirilirken bakılır. 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU 

 

Öğretmenler Kurulu (MEB İKY Madde:94) 
1. Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ile bütün 

öğretmenler ve okul rehber öğretmenleri ile ilköğretim kurumunun özelliği dikkate 

alınarak kurumda görevli uzman ve usta öğreticilerden oluşur. Müdürün bulunmadığı 

zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği 

müdür yardımcılardan biri başkanlık eder.  

2. Öğretmenler kurulu; ders yılı başında, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve okul 

yönetimince gerek duyulduğunda toplanır. 

3. Kurulun toplantı günü ve gündemi, müdür tarafından iki gün önceden yazılı ve imza 

karşılığı ilgililere duyurulur. 

4. İlk toplantıda önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni öğretim yılı çalışma esasları 

belirlenir ve iş bölümü yapılır. 

5. Ders yılı içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir, 

eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülür ve kararlaştırılır.  

6. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı 

durumları gözden geçirilir, üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular 

görüşülür ve kararlaştırılır.  

7. Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar, kurulca seçilen iki yazman 

tarafından bir tutanağa yazılır ve imzalanır. Toplantıya katılamayanlar tutanakta 

belirtilir. Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır. Uygulanmak üzere 

toplantıya katılamayanlar dâhil tüm yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak 

dosyasında saklanır.  

8. Toplantıların ders saatleri dışında yapılması esastır. Ancak, ikili öğretim yapan 

okulların tüm öğretmenlerinin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul 

yönetimince bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla toplantı 

günlerinde yarım gün öğretim yapılır.  

9. Öğretmenler Kurulunda; 

İlk toplantıda önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni öğretim yılı çalışma esasları 

belirlenir ve iş bölümü yapılır. Ders yılı içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden 

MEVZUAT/Türk%20Bayrağı%20Tüzüğü.docx
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geçirilip değerlendirilir, eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler 

görüşülür ve kararlaştırılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda öğrencilerin devam-

devamsızlık ve başarı durumları gözden geçirilir, üst makamlarca ve okul yönetimince 

verilen konular görüşülür ve kararlaştırılır.  

10. “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu” üyeliğine; şube 

rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden bir öğretmenin seçimi yapılır.(MEB 

RPDHY  Madde:45). 
11. Öğretmenlerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal etkinliklerle ilgili 

danışman öğretmenler ve hangi öğrenci kulüplerinin kurulacağı belirlenir.(MEB 

İOKSEY Madde: 7, 10, 16). 
12. Satın Alma Komisyonu ihtiyaç duyulması halinde müdür veya müdür yardımcısının 

başkanlığında okul müdürlüğünce yapılacak satın alma işlerini düzenlemek ve 

yürütmek üzere öğretmenler kurulunca seçilen üç öğretmen ve muhasebeden sorumlı 

bir memurdan oluşur. Anasınıfı bulunan okullarda okulöncesi öğretmenlerinden biri 

de bu komisyona seçilir.(MEB İKY Madde:100). 

13. Anasınıfı ile ilgili satın alma/ihale komisyonu, muayene ve kabul etme 

komisyonlarının iş ve işlemleri Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğindeki 

esaslara göre yürütülür.  

14. Muayene ve Kabul Komisyonu üyeliği için bir öğretmenin seçimi yapılır.(MEB İKY 

Madde: 101). 
15. Kütüphanecinin atanamadığı ve kütüphanecilik kursu almış bir öğretmenin de 

bulunmadığı durumlarda öğretmenler kurulunca bu iş için bir öğretmen 

görevlendirilir. (MEB OKY  Madde:7). 

16. Okul Rehberlik Servisi Psikolojik Danışmanı; uygulanan rehberlik programları, 

gerçekleştirilen ve yapılacak olan rehberlik etkinliklerine ilişkin olarak öğretmenler 

kuruluna bilgi verir.(MEB RPDHY  Madde: 49/c). 

17. Okul öğrenci kuruluna rehberlik yapmak üzere öğretmenler kurulunca bir öğretmenin 

seçimi yapılır.(MEB İKY Madde: 97). 

18. “Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu” üyeliği için, öğretmenler kurulunca 

bir sınıf ve bir şube rehber öğretmeni  seçimi yapılır.(MEB İKY Madde: 113). 

 

İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA KURULACAK KURUL ve KOMİSYONLAR              

2013-2014 

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ                               TD:2551-2566-2575-2584 

  1 Öğretmenler Kurulu Md.94 

  2 Zümre Öğretmenler Kurulu Md.95 

  3 Şube Öğretmenler Kurulu Md.96 

  4 Öğrenci Kurulu Md..97 

  5 Okul Gelişim Yönetim Ekibi/ TKY Uygulama Yönergesine göre 

oluşturulur.(TD:2506)OGYE okullarda KK ve KGE oluşturur. Taşra 

Teşkilatı TKY Uygulama Projesini yürütür. TKY İzleme Değerlendirme 

Formunu yılda 2 defa Aralık ve Haziran aylarında düzenlenir. (TD:2533 

Ek:1) 

Md.99 

  6 Satın Alma Komisyonu Md.100 

  7 Muayene ve Kabul Komisyonu Md.101 

  8 Öğrenci Davranışların Değerlendirme Kurulu Md.113 

  9 Okul Aile Birliği Md.142 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLAR YÖNETMELİĞİ                                       TD:2562 

  Seçici, İhale, Muayene ve Kabul Komisyonu Md.11.39.40 

OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ                                                                    TD:2573 
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MEVZUAT/İKY.docx
MEVZUAT/İKY.docx
MEVZUAT/İKY.docx
MEVZUAT/Okul%20Kütüphaneleri%20Yönetmeliği.pdf
MEVZUAT/RPDHY.docx
MEVZUAT/İKY.docx
MEVZUAT/İKY.docx


17 
 

  1  Genel Kurul Md.9 

  2  Yönetim Kurulu Md.12 

  3  Denetim Kurulu Md.14 

SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ                                                              TD:2569 

   1 Sosyal Etkinlikler Kurulu Md.8 

  2  Öğrenci Kulüpleri Md.10 

  3  Yayın İnceleme Kurulu-Seçme Kurulu Md.24 

  4  Gösteri İzleme Komisyonu Md.25 

  5  Tiyatro İnceleme Komisyonu Md.26 

6  Törenler Düzenleme Komisyonu Md.28 

REHBERLİK ve PSKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ      TD:2524 

1  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Md.45 

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİ                

RG:17475 

                    Kutlama Komitesi                                                                                       Md.5.                

MEB YANGIN ÖNLEME SÖNDÜRME YÖNERGESİ (12/09/2009)                   Md.86 

(Bina yüksekliği 30.50m. ’den fazla olan binaları ile 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü yapı, 

bina, tesis ve işletmelerde Ek-B’ deki acil durum ekipleri kurulur) 

OKUL KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ                                                          TD:2529 

1  Kütüphane Kaynaklarını Tespit ve Seçim Komisyonu Md.10 

İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME YÖNERGESİ                                                       TD:2552 

1   Yöneltme Öneri Kurulu Md.15 

MEB TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ (2506 TD) 

1  Kalite Kurulu Md.9 

2  Kalite Geliştirme Ekibi Md.10 

DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ YÖNERGESİ                       TD:2564 

1  Okul Seçim Kurulu Md 9 

2  Sandık Seçim Kurulu Md.10 

3  Okul Öğrenci Meclisi Md.26 

ÖĞRENCİ YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ                                             TD:2559 

1  Kurs Merkezi Yönetim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri  Md.16 

Ö ZEL E Ğİ Tİ M HİZME TLE Rİ  Y ÖN ET ME Lİ Ğİ                         T D :2 58 5   
1  BEP Geliştirme Birimi Md.72 

OKUL KOOPERATİFLERİ ANA SÖZLEŞMESİ                                                     TD:2149 

1  Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu Md.16 

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ                                                            18/01/2007 RG:26407 

    1 Taşınır Değer Tespit Komisyonu, Sayım Kurulu  Md:13-32/2                                                                                                                        

İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA YETİŞTİRİCİ SINIF AÇILMASINA İLİŞKİN 

YÖNERGE TD:2611 

1 İkna Ekibi Md:10/2 

PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ ( Öğretmen Sayısı Yeterli Olan 

Okullarda Oluşturulacak) 

2009/ 15 

Genelge 

Okul Risk Takip Kurulu(Aşamalı Devamsızlık Kılavuzuna göre 

oluşturulacaktır.) 

2011/ 47 

Genelge 
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  Zümre Öğretmenler Kurulu: (MEB İKY Madde:95) 
1. Zümre öğretmenler kurulu ilkokulda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri, ortaokul ve 

imam-hatip ortaokullarında alan öğretmenlerinden oluşur. 

2. Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak 

öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, 

okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri 

arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.  

3. Bu toplantılarda; öğretim programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, 

ders araçları, laboratuvar, kütüphane, spor salonu, teknoloji ve tasarım, bilişim 

teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planlı bir şekilde yararlanılması 

ile proje ve performans görevi konuları belirlenir.  

4. Zümre öğretmenler kurulunda, eğitim-öğretim programları incelenir, dersin özelliğine 

göre etkinlik örnekleri ve materyaller hazırlanır, uygulamalarda karşılaşılan güçlükler 

üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları üzerinde ortak bir anlayış oluşturulur. 

5. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak 

önlemler kararlaştırılır. 

6. Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik 

sağlanır. 

7. Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir. 

8. Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır. 

9. Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili mevzuatı, ders 

araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve 

öğrenci başarı düzeyini değerlendiren bir rapor hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar.  

10. Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu 

ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre 

öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. 

Ancak bu durumun yönetmeliğin 36 ncı maddesinde yapılan son değişikliğe göre 

“öğretmenler tarafından yapılan sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da 

hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya 

verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde 

çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.” Hükmü ile çeliştiği anlaşıldığından, Görsel 

Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi/Beden Eğitimi ve Spor, Teknoloji ve Tasarım dersleri 

dışında kalan derslerde ortak sınav yapılmayacağı dikkate alınır.  

11. Ayrıca; ‘‘Ders Kitabı Dışında Kullanılacak Yardımcı Eğitim Araçları’’ hususunda 

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 21/10/2013 tarih ve 

2994840 sayılı yazıları göz önünde bulundurulur.  

12. Zümre Öğretmenler Kurulunda alınan ortak kararlar “zümre öğretmenler karar 

defterine” yazılır. 

 

Şube Öğretmenler Kurulu: (MEB İKY Madde:96)  
1. Şube öğretmenler kurulu, ilkokul 2,3 ve 4 ncü sınıfta İngilizce öğretmeni, 4 ncü 

sınıfta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile sınıf öğretmeni, ortaokul ve 

imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber 

öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve 

öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir.  

2. Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci 

dönemin ikinci ayında, ikinci dönemin birinci veya ikinci haftasında ve 

yılsonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube 

rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber 

MEVZUAT/İKY.docx
MEVZUAT/Yardımcı%20Kaynak%20Kullanımı.pdf
MEVZUAT/Yardımcı%20Kaynak%20Kullanımı.pdf
MEVZUAT/İKY.docx
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öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun 

görülmesi hâlinde de toplanabilir. 

3. Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, 

sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce öğrenci 

başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler 

görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar 

defterine yazılır.  

4. Şube Öğretmenler Kurulunda alınan ortak kararlar “şube öğretmenler karar 

defterine” yazılır.   

 

Öğretim ve Planlanması 

Eğitim-öğretimde birlik ve bütünlüğü sağlamak, öğretim programlarında yer alan 

amaçları gerçekleştirmek ve bu suretle eğitim ve öğretimi daha verimli hale getirmek için 

yönetici ve öğretmenlerin derslerine hazırlıklı ve planlı girmeleri zorunludur.(MEB Eğitim ve 

Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge;). 
         Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar ile Ders Planları “Ağustos 2003 tarih ve 2551 Sayılı TD’de 

yayımlanarak 2003-2004 öğretim yılında yürürlüğe giren MEB Eğitim ve Öğretim 

Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge”ye ve öğretim programlarına uygun olarak 

zamanında yapılır ve planlar hazırlanırken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir: 

a. Öğretmenler, kâğıt israfından kaçınmak amacıyla, yıllık planlarını okul yönetimine yazılı 

ve elektronik ortamda olmak üzere iki nüsha halinde verip onaylatabilirler.  

b. Onaylanan kağıt nüsha, okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek ve eğitim-

öğretim sürecinde kullanılmak amacıyla ders öğretmeninde kalır; elektronik nüsha ise 

okul yönetimine teslim edilir.  

c. Ders planlarını ise elektronik ortamda hazırlayıp kullanabilirler (İGM’nin 26/11/2007-

19413 Sayılı Yazısı). 

d. Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar: Anılan Yönergenin 8 nci maddesinde yer alan ilkeler 

temelinde, 10 ve 11. maddeler ile yönerge ekinde verilen EK-1’e uygun olarak yapılır.   

MEB tarafından öğretmen kılavuzu hazırlanmamış olan derslere ilişkin ders planları 

MEB Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge (Md: 

12-14); İGM’nin 26/11/2007-19413 Sayılı Yazısı içeriğinde yer alan ilkelere uygun 

olarak yapılır. 

a. Günlük plânların tek tip olması zorunlu değildir. Farklı eğitim teorilerine uygun 

plânlar yapılabilir. 

b. Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım 

yazılır. 

c. Aynı ders için, bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için 

günlük ya da ders planı yapılmasında, “ilgili ders programında yer alan birbiri ile 

ilgili kazanımların, hedef ve hedef davranışların birden fazla ders saatini gerektirir 

nitelikte ve yoğunlukta olması” temel ölçüt olarak alınır. 

 

  Haftalık Ders Çizelgelerive Uygulanması 

 Haftalık ders saatlerinin uygulanmasında; 

 İlkokulların 1 ve 2 nci sınıflarında;  MEB TTKB’nın 25/06/2012-69 Sayılı Kararı, 

 İlkokulların 3 ve 4 ncü sınıflarında; MEB TTKB’nın 20/07/2010-75 Sayılı Kararı, 

 Ortaokulların 5 ve 6 ncı sınıflarında;MEB TTKB’nın 28/05/2013-22 Sayılı Kararı, 

 Ortaokulların 7 ve 8 nci sınıflarda; MEB TTKB’nın 20/07/2010-75 Sayılı Kararı, 

 İmam Hatip Ortaokulları 5 ve 6 ncı sınıflarında; MEB TTKB’nın 07/06/2013-51 

Sayılı Kararı, doğrultusundahaftalıkders çizelgeleri uygulanır. 

 

MEVZUAT/MEB%20EĞİTİM%20ÖĞRETİM%20ÇALIŞMALARININ%20PLANLI%20YÜRÜTÜLMESİNE%20İLİŞKİN%20YÖNERGE.docx
MEVZUAT/MEB%20EĞİTİM%20ÖĞRETİM%20ÇALIŞMALARININ%20PLANLI%20YÜRÜTÜLMESİNE%20İLİŞKİN%20YÖNERGE.docx
MEVZUAT/MEB%20EĞİTİM%20ÖĞRETİM%20ÇALIŞMALARININ%20PLANLI%20YÜRÜTÜLMESİNE%20İLİŞKİN%20YÖNERGE.docx
MEVZUAT/2012-69%20SAYILI%20TTK.pdf
MEVZUAT/2010-75.docx
MEVZUAT/2013-22.pdf
MEVZUAT/2010-75.docx
MEVZUAT/2013-51.pdf
MEVZUAT/2013-51.pdf
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1. İlgili mevzuatında belirtilmeyen seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler ve 

serbest etkinlikler notla değerlendirilmez. Öğrencinin aldığı seçmeli dersler ve 

katıldığı etkinlikler belgelerde belirtilir. 

2. Rehberlik/sosyal etkinlikler dersi, ilgili mevzuatına ve programına göre işlenir. 7-8 nci 

sınıflarda; Rehberlik/sosyal etkinlikler dersi için ayrılan ders saati, dönüşümlü şekilde 

bir hafta rehberlik, bir hafta sosyal etkinlikler için kullanılır.  

3. Sosyal etkinlik çalışmaları kapsamında, “MEB İOKSEY’de belirtilen esaslar dikkate 

alınarak tamamlanması zorunlu, belirli sayıdaki etkinlikler yapılır. Bu çalışmalar proje 

faaliyetleri şeklinde de planlanıp uygulanabilir. 

4. Serbest etkinliklerde (ilkokul 1-2 sınıf) uygulama, velinin isteği doğrultusunda okul 

yönetiminin kararına bağlı olup zorunlu değildir. 

5. Serbest etkinlikler saatinde (ilkokul 3-4 sınıf) okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin 

bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;  

a. Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, 

monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, 

dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, 

sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve 

düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan 

yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır. 

b. Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri, bilişim teknolojileri, satranç ve tarım 

derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak 

yararlanılabilir. 

c. Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi 

gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilir.  

d. Serbest etkinlikler saati, zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet 

planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır. 

e. Serbest etkinlikler ders saatinin; 1 saati, İstanbul ili için “Dersimiz İstanbul’a 

ayrılır.  

     6. Trafik Güvenliği dersi 4 ncü sınıfta serbest etkinlikler ders saatine eklenecektir. 

Trafik güvenliği dersi işlenirken “ders içi faaliyet” kapsamında, gerektiğinde tıp doktoru ve 

trafik polislerinden yararlanılabilir.  
  

       TTKB, 19/06/2013-56 sayılı kararı kabul edilen Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor 

Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının, 2013–2014 öğretim yılından itibaren 

uygulanır. 

       TTKB, 03/09/2012-148 sayılı kararı kabul edilen “Eğitim ve Uygulama Okulu” 

Eğitim Programlarının adlarında yer alan okul adlarının “Özel Eğitim Uygulama Merkezi 

(Okulu) İş Okulu Eğitim Programının adının “Özel Eğitim Meslekî Eğitim Merkezi (Okulu) 

Eğitim Programı olarak değiştirildiği dikkate alınır.  

 

Ortaokullar İçin Haftalık Ders Çizelgesinin Uygulanma Esasları 

1. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde 

belirtilmiştir.   

2. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim 

programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi 

birini, 5-8 nci sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. 

Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez 

sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak 

seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.  
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3. Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders 

saatlik zaman dilimi “seçmeli ders saatleri” olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf 

düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden 

seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur’an-ı Kerim dersini 

ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, 

altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte 

alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrenciler için 

tercih haklarının karşılanması imkânı sağlanır.  

4. Sanat ve Spor, Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Beden Eğitimi dersleri öğrencilerin 

tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarak seçilebilir.  

5. Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az 4 ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak 

kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak 18 ders saatine 

kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir.  

6. İsteyen okullarda 10 (on) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin 

bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, 

sosyal ve kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi okul 

yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilir. 

 

İmam Hatip Ortaokulları İçin Haftalık Ders Çizelgesinin Uygulanma Esasları 
1. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde 

belirtilmiştir. 

2. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim 

programları modüler biryapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden 

herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi birsınıfta ya da sürekli olarak 

alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeliolarak yer 

alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan 

itibarensürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir 

alandan ders seçebilir. 

3. Ortaokullarda okutulan ortak derslerin öğretim programları İmam Hatip 

ortaokullarında dakullanılacaktır. Seçilecek seçmeli derslerin toplamı 2 (iki) 

saattir. Ayrıca e-okul üzerinden ders işlemlerinde ders başlangıç ve bitiş 

saatlerinin, seçmeli derslerin, sınıfların ders programı ve ders öğretmenlerinin 

işlenmiş olması gerekir.  

4. Seçmeli derslerin seçiminde Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün, 11/06/2013 

tarih ve 1325231 sayılı yazıları doğrultusunda belirtilen hususlara dikkat edilir. 

 

Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları (MEB İKY Madde: 32) 

 Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen 

amaçlar ile kazanımlar esas alınır.  

 Öğrencilerin başarısı; sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını 

belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir. 

 Öğrencilerin ders, uygulama ve değerlendirme etkinliklerine katılmaları 

zorunludur. 

 Öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar; ders ve etkinliklere 

katılım ile performans görevlerinden oluşur. 

 Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve 

psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alınır.  

MEVZUAT/TEMEL%20EĞİTİM%20GEN%20MD.1325231%20SAYILI%20YAZISI.docx
MEVZUAT/İKY.docx
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 Öğrencilerin başarısını belirlemek için kullanılan her türlü ölçme araç ve 

yöntemlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem 

çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne çıkarılır. 

 Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde kullanılacak araçlar geçerlilik, 

güvenirlilik, kullanışlılık özelliklerine sahip olmalıdır. Ölçülecek kazanımın 

özelliğine göre ölçme ve değerlendirme araçları için cevap anahtarı, dereceli 

puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri kullanılır. 

 Kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine devam eden öğrenciler için 

bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından 

bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrenciler, programında 

yer alan amaçlara göre değerlendirilir.  

 

Puan, Notla Değerlendirme (MEB İKY Madde:33) 

Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esasları ile derslerin öğretim 

programlarında yer alan amaç ve kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje 

ve öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalışmaları yaptırır.  

Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin başarıları, sınav ve performansını belirlemeye 

yönelik çalışmalar, bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir.  

İlkokul 4 ncü sınıf  ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında haftalık 

ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav 

yapılır.  

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması 

şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının 

belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır. 

Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan 

değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, 

çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre 

içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.  

Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı 

verilir.  

 

Sınavlar (MEB İKY Madde:36)  

Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir 

günde yapılacak sınav sayısı üçü geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. 

Derslerin özelliğine göre; 

Öğretmenler tarafından yapılacak sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir, soruların 

konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığı bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak 

kaydı ile geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi 

esas alınır.  

Öğretmenler tarafından yapılan sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da 

hazırlanır ve sınav kağıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, 

ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır. 

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin 

başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak 

belirlenir. Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinliklerpuanla değerlendirilmez. Ancak, 

öğrencilerin hangi seçmeli dersi aldıkları karne ve diğer kayıtlarda belirtilir.  

Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, 

dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir.   

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8 nci sınıflarında Türkçe, Matematik, Fen 

Bilimleri/Teknoloji, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkilap Tarihi ve 
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Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav 

yapılanlardan ise ikincisi olmak üzere Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 

her dönem merkezi sistemle Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOGS) ortak 

sınav yapılır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmaz. Ayrıca e-okul üzerinden 

sınav ve proje tarihlerinin girilmiş olması gerekir.  

 

Ölçme ve Değerlendirmeye Katılmayanlar (MEB İKY Madde:38)  

Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan, proje ve 

performans görevini zamanında teslim etmeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, 

öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş 

günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Merkezi sistem ortak sınavlara katılmayan 

öğrencilerin bilgileri aynı gün okul müdürlüğünce e-okul sistemine işlenir. 

Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun 

görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye 

duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme 

değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders 

dışında da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans görevini ise öğretmenin belirleyeceği 

süre içinde teslim eder.  

Merkezi sistem ortak sınavlarına katılamayanların durumu okul yönetimince mazeret 

sınavından önce karara bağlanır. Özrü uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen 

tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılır.  

Geçerli özrü olmadan öğretmenler tarafından veya merkezi sistemle yapılan ortak sınava 

katılmayan, proje ve performans görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla 

değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan 

hesaplamalarında sınav, proje ve performansadeti tam olarak alınır.  

 

Sağlık Durumu Engeline Göre Dersler (MEB İKY Madde:39)  
 Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek 

durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla 

belgelendirmek zorundadır. 

Raporda, sağlık durumları veya bedensel engelleri geçici bir süre ya da sürekli olarak 

beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik, teknoloji ve tasarım derslerinin tümüne ya da hangi 

faaliyetlerine engel oluşturduğu açıklanır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu 

derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve 

katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir. 

Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu, öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile 

okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak 

raporlarda süre belirtilmemiş ise yalnız o öğretim yılı için geçerli sayılır. 

 

Ölçme ve Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması (MEB İKY Madde:40)   
Öğretmenler; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği ve performans görevinin 

verilen süre içerisinde tamamlandığı tarihten başlayarak en geç on iş günü içinde sonuçları 

öğrencilere bildirir. Yazılı sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa 

yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir öğretim yılı saklanır. Verilen 

puanlar, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Proje ve performans görevleri, öğretmence 

değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar 

saklanır.  

Öğrencilerin hazırladıkları proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde 

kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.  
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Uygun görülen projeler, öğrencileri proje yapmaya özendirmek amacıyla sınıf veya 

okulun uygun yerinde sergilenebilir. 

 

Bir Dersin Dönem Puanı ve Notu (MEB İKY Madde:42,46) 

Bir dersin yılsonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bir 

dersin yılsonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem ve 

yılsonu puanları hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. 

Dersteki gelişimlerini yansıtmak amacıyla öğrenciler ürün dosyası hazırlar. Bu dosyalar, 

öğrencinin gelişim düzeyini belirlemek, öğretim sürecinde gerekli önlemleri almak ve 

öğrencinin başarısına ilişkin öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirimde 

bulunmak amacıyla kullanılır.  

 

Davranışlar (MEB İKY Madde:43)  
Ders yılının 1 ve 2 nci dönemlerinde her öğrencinin davranışları, belirlenen ölçütler 

dikkate alınarak ilkokulda sınıf, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında şubede ders okutan 

öğretmenler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmede ilköğretim kurumları yönetmeliği 

EK-6/3-A’da verilen ölçütler ve ölçek kullanılır.  

Öğrenci ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında "(1) Yetersiz", "(2) Geliştirilmeli", "(3) 

Orta", "(4) İyi", "(5) Çok iyi" şeklinde değerlendirilir.  

Davranış ölçütlerine göre öğretmenler tarafından verilen notlar, e-okul sistemine 

aktarılır. Davranış notu ve puanı hesaplamaları bu sistemde yapılır. 

İlkokul ve ortaokullarda tüm dersler için, ders okutan öğretmenlerin her bir ölçüte vermiş 

oldukları notların aritmetik ortalaması alınarak öğrencinin o ölçüte ait dönem notu elde edilir. 

Her bir ölçütün iki döneme ait notlarının aritmetik ortalaması alınarak ölçütün yılsonu 

davranış notu bulunur. Tüm ölçütlerin yılsonu notlarının aritmetik ortalaması alınarak 

davranış notu; davranış notu 20 (yirmi) ile çarpılarak davranış puanı bulunur. Dönem notu ve 

davranış notu belirlenirken bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. 

1 ve 2 nci döneme ait öğrenci davranışlarını değerlendirme sonuçları EK- 6/3-B’ye 

işlenir, sonuçlar e-okul sistemine girilerek sistemden çıktısı alınan çizelge, öğretmen 

tarafından dönem sona ermeden 5 (beş) gün önce okul yönetimine teslim edilir. 

İlkokul ve ortaokullarda davranış ölçütleri, ölçütlerin dönem notları ile davranış notu ve 

davranış puanı öğrenci karnelerinde belirtilir. e-okul sisteminde davranış ölçütlerinin dönem 

notu ve yılsonu notu hesaplanırken kesirli sayılar tama dönüştürülmez. Ölçütlerin dönem 

notları karneye yazılırken yarım ve yarımdan büyük kesirler bir üst tam nota çevrilir.  

Öğrencilerin davranışları;  

a) Okul kültürüne uyum, 

b) Öz bakım, 

c) Kendini tanıma, 

ç) İletişim ve sosyal etkileşim, 

d) Ortak değerlere uyma, 

e) Çözüm odaklı olma, 

f) Sosyal faaliyetlere katılım, 

g) Takım çalışması ve sorumluluk, 

ğ) Verimli çalışma, 

h) Çevreye duyarlılık  

ölçütlerine göre değerlendirilir. 

Öğretmenler, öğrencilerin davranışlarını belirlenen ölçütlere ait açıklamaları da dikkate 

alarak gözlem yoluyla değerlendirir (Ek-6/3-A). Öğrencilerin davranış ölçütlerine ait 

değerlendirme sonuçları çizelgeye işlenir ve onaylanır. (Ek-6/3-B).  
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Okul yönetimince, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin davranış ölçütlerine ait dönem 

notu, yılsonu notu ile davranış notu ve davranış puanlarının işlendiği çizelgenin, e-okul 

sisteminden çıktısı alınır, ders öğretmenlerine imzalatılarak saklanır. 

 

Bir Dersin Yıl Sonu Puanı ve Notu (MEB İKY Madde:46)  

Öğrencilerden;  

a) Kurumdan veya geçerli özürlerinden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir dersten 

yalnız bir dönem puan/notu alanların bu puan/notu,  

b)İlkokul 4 ncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında herhangi bir dersten iki 

dönemde de puanı/notu olmayanların yetiştirme kursunda aldığı puan/notu,  

c) Her iki dönemde de uygulamalı herhangi bir derste sağlık durumları ve bedensel 

engelleri nedeniyle sağlık raporunda belirtilen faaliyetleri yapamayanların, bu dersleri 

dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılımları değerlendirilerek verilen dönem 

puan/notlarının aritmetik ortalaması,  

ç) Uygulamalı herhangi bir dersten birinci dönem notu bulunanlardan özrünü 

belgelendirenlerin, ikinci dönemde bu dersleri dinleme, izleme ve sözel etkinliklere 

katılımları değerlendirilerek verilen dönem puan/notu ile birinci dönem puan/notunun 

aritmetik ortalaması,  

d) Uygulamalı herhangi bir dersten ikinci dönemde özrü bulunmayan, birinci dönemde 

bu derslerin dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılımları değerlendirilerek verilen dönem 

puan/notunun aritmetik ortalaması o dersin yılsonu puan/notu sayılır. 

 

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi (MEB İKY Madde:47) 

İlköğretimde öğrenci, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve 

değerlendirilir. İlköğretim, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir 

dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının 

ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.  

Buna göre;  

a) Öğrencinin ders yılındaki başarısı, tüm dersler ile sosyal etkinlik çalışmalarındaki 

durumu, sınavlar, projeler, performans görevleri, ders ve etkinliklere katılım ve Türkçe'yi 

doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilerden ulaşmaları beklenen kazanımlar 

dikkate alınarak değerlendirilir ve başarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir.  

b) Sınıf seviyesine göre yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler için sınıf veya alan 

öğretmenleri, varsa okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve velilerle birlikte öğrenci, okul ve 

çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler belirlenir. Gerektiğinde il eğitim denetmenlerinin 

rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler uygulanır ve uygulama sonuçları ile 

ilgili rapor düzenlenir.  

c) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ortaokul ve imam-hatip 

ortaokullarında alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle 

karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında 

şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer 

alan Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı (EK-

9)’a yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu 

şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır.Ayrıca veli de bilgilendirilir.Bu kararda, 

oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

ç) Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Okul kayıtlarına, "Şube 

Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ibaresi yazılır.Bu 

durum öğrencinin karnesinde de belirtilir. 

d) Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere, 

başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Bu öğrencilerin başarısının tespiti, 
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31/05/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

 

Bir Dersin Ağırlığı, Ders Yılı Sonunda Başarı ve Yıl Sonu Başarı Puanı (MEB İKY 

Madde:48)  
İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem notunun 

aritmetik ortalaması her ders için 2'den aşağı olamaz. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında 

bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.Dersin yılsonu puanı ile o dersin 

haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. 

Yılsonu başarı puanı, notla değerlendirilen derslerin ağırlıklı puanları toplamının o 

derslere ait haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puandır.Yılsonu başarı puanı 

hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.Bu puanlar e-okul 

sistemindeki sınıf geçme ve öğrenci kayıt defteri bölümünde belirtilir. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlanan öğrenciler 

ile yurt dışında bulunması, sağlık durumu ya da tutuklu olması nedenleriyle okula devam 

edemeyen öğrencilerden en az bir dönem puan ve not almış olanların başarı durumları 

belirlenirken okula devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır. Bu puan ve not, aynı zamanda 

yıl sonu puanı ve notu olarak değerlendirilir. 

 

Yetiştirme Kursları (MEB İKY Madde:50)  
İlkokul 4 ncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ders yılı içinde 

öğretmensizlik, salgın hastalık ve doğal afet gibi nedenlerle boş geçen dersler için yetiştirme 

programları uygulanır. 

Boş geçen dersler için açılacak yetiştirme programlarında aşağıdaki esaslara uyulur:  

a) Bir dersin program süresi, o dersin bir dönemindeki ders saati toplamının yarısından 

az olamaz.  

b) Bu programların düzenlenmesinde derslerin aksatılmamasına özen gösterilir.  

c) Programlarda görevlendirilecek öğretmenler, millî eğitim müdürlüklerince belirlenir. 

 

Öğrenim Belgesi (MEB İKY Madde:51)  
Mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmadıkça öğrencinin okulla ilişiği kesilmez. 

Mecburi ilköğretim çağı dışına çıkan ve ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun son 

sınıfını tamamlayamayan öğrenciye ilköğretim kurumları yönetmeliğinde yer alan durumunu 

gösterir öğrenim belgesi düzenlenir. (EK-1) 

Öğrenim belgesi ile okulla ilişiği kesilen öğrencilerin kayıtları, Açık Öğretim 

Ortaokuluna e-okul sistemi üzerinden yapılır.  

 

           Sınıf Yükseltme MEB İKY (Madde:49) uyarınca. 

1. İlkokullara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri 

bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul 

rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde 

sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler.  

2. Sınıf yükseltme, oluşturulacak bir komisyon marifetiyle yapılır.  

3. Sınav sonucu tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, okul yönetimince öğrenci işleri 

dosyasında saklanır.  

4. Başarılı olanların durumu e-okul sistemine işlenir. Sınıf yükseltme sınavına değişik 

sınıflarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. Ancak sınıf yükseltme bir kez yapılır. 
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  Teşekkür, Takdir, Başarı ve Üstün Başarı  

       Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki 

gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren ortaokul öğrencilerine  (MEB İKY, Madde:107) 

maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak teşekkür, takdir, başarı ve üstün başarı belgeleri 

verilir.  

Ayrıca, ilköğretim kurumların tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna 

bakılmaksızın;  

a. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,  

b. Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler "Onur 

Belgesi" (EK–8) ile ödüllendirilir. (MEB İKY, Md:107)Bu ödüller, e-okul sisteminin 

ilgili bölümüne işlenir.  

Öğretmenler (MEB İKY Madde:64)  
Dersler ilkokulda sınıf, ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda alan öğretmenleri 

tarafından okutulur. 

Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, eğitim ve öğretim 

programında belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve 

deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim ve öğretim ile yönetim işlerine etkin bir 

biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine 

getirmekle yükümlüdürler. 

Öğretmenler, e-okul sisteminde yetkilendirildikleri bölümlere ait iş ve işlemleri süresi 

içerisinde yapar.  Ayrıca sınıf ders defteri ve yoklama fişlerini zamanında işlerler. 

 

Okul Rehber Öğretmeni (MEB İKY Madde:75)  

"Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine" 

gore ilköğretim kurumlarında oluşturulan rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde yeterli 

sayıda rehber öğretmen görevlendirilir. 

Rehber öğretmen, okul müdürüne ya da ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur. 

Rehber öğretmen, öğrencilerin durumları ile ilgili olarak diğer öğretmenlerle iş birliği yapar. 

 

Şube Rehber Öğretmeni (MEB İKY Madde:76) 
Okul müdürlüğünce öğretim yılı başında ortaokulların her şubesinde bir şube rehber 

öğretmeni görevlendirilir.Şube rehber öğretmenleri “Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği”nde sınıf rehber öğretmeni için belirtilen 

görevler ile bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yaparlar. Şube rehber öğretmeni, 

müdür ve ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur. 

 

Personelin Haftalık İzni (MEB İKY Madde:93) 
Yatılı bölge ortaokullarında bütün hafta çalışanların haftalık izinleri, görevlerini 

aksatmayacak şekilde toplu olarak veya belli süreler hâlinde verilir.  

 

Öğrenci Kurulu ve Okul Meclisleri (MEB İKY Madde:97) 
 Öğrenci kurulu ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında okulun tüm öğrencileri 

tarafından kendi aralarından seçilen başkan ve ikinci başkan ile şubelerden seçilen birer 

temsilciden oluşur. Bu kurula, öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen rehberlik 

eder. 

Okul öğrenci kurulu, öğretmenler kurulu tarafından seçilen öğretmenin veya öğrenci 

başkanının çağrısı ile toplanır. İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar, okul 

müdürünün onayına sunar. Çalışma programında eğitim ve öğretim ortamının daha uygun 
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duruma getirilmesi, öğrenci sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi 

hususlara yer verilir. 

Öğrenci meclisi ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında kurulur. Meclis, şube 

temsilcilerinden oluşur. Meclisin ilk toplantısında üyeler arasından okul meclisi temsilcisi 

seçilir. Öğrenci kurul başkanının katıldığı kurullara bu temsilci de katılır. 

 

Meslekî Çalışmalar (MEB İKY Madde:98) 
İlköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan 

eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler 

kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin 

ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla 

derslerin kesiminden temmuz ayının ilk işgününe, eylül ayının ilk işgününden derslerin 

başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde meslekî 

çalışma yapılır.  

Yönetici ve öğretmenler meslekî çalışmalarda;  

İlköğretim ders programlarında, mevzuatında ve uygulamalarında yapılan değişiklikleri 

inceler ve değerlendirir. Birbiri ile ilişkili alanlarda zümre öğretmenleri iş birliği yapar. Yeni 

öğretim yılında uygulayacakları yıllık çalışma programları, iş takvimini planlar ve iş bölümü 

gibi hazırlıkları yapar. Kayıt işlemleri ile ilgili olarak veli görüşmelerini gerçekleştirir.  

Yönetici ve öğretmenlerin meslekî çalışmalarından azamî verim elde edilebilmesi 

amacıyla okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre, bunların dışındaki konularda belirlenebilir. 

 

Okul Gelişim Yönetim Ekibi (MEB İKY Madde:99)   
İlköğretim kurumlarında, paylaşımcı ve işbirliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim ve 

öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını 

geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli gelişim sağlamak 

amacıyla Okul Gelişim Yönetim Ekibi kurulur. Ekip, çalışmalarını ilgili Yönerge 

hükümlerine göre yerine getirir.  

Ayrıca, zümrelerden gelen raporları birleştirir, projeleri inceler ve okulun yılsonu 

raporunu hazırlar. İki nüsha hazırlanan raporun biri, hizmetin kalitesini artıracağı düşünülen 

projelerle birlikte millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüsha da meslekî çalışma 

dosyasına konur. 

 

Satın Alma Komisyonu (MEB İKY Madde:100) 

a) Satın alma komisyonu, ihtiyaç duyulan ilköğretim kurumlarında müdür veya 

müdür yardımcısının başkanlığında okul müdürlüğünce yapılacak satın alma 

işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere öğretmenler kurulunda seçilecek üç 

öğretmen ve muhasebeden sorumlu bir memurdan oluşturulur. Komisyon 

çalışmalarının aksamaması için aynı usulle asil üye sayısınca yedek üye de 

belirlenir. Ana sınıfı bulunan okullarda okul öncesi öğretmenlerinden biri de bu 

komisyona üye seçilir. 

b) Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda satın alma komisyonuna müdürün 

görevlendireceği bir öğretmen başkanlık eder. 

c) Okullarda yeterli personelin bulunmaması durumunda, okulun bulunduğu il/ilçe 

millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve mülki makamlarca uygun görülecek 

kişilerden satın alma komisyonu oluşturulur. 

 

Muayene ve Kabul Komisyonu (MEB İKY Madde:101) 

a) Okul müdürlüklerince yapılan mal ve hizmet alımlarında Taşınır Mal Yönetmeliği 

hükümleri göz önünde bulundurularak muayene ve kabul komisyonu kurulur. Bu 
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komisyon, müdür başyardımcısı veya müdür tarafından görevlendirilecek bir 

müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir 

öğretmen, ambar memuru, taşınır mal kayıt ve kontrol memuru, varsa sağlık 

personeli ve bir nöbetçi öğretmenden oluşur. Ana sınıfı bulunan okullarda okul 

öncesi öğretmenlerinden de bu komisyona bir üye seçilir. 

b) Muayene ve kabul komisyonu gerektiğinde toplanır ve kararlar oy çokluğu ile 

alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış 

sayılır. 

c) Bu komisyon, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi 

ile aynı madde uyarınca çıkarılan muayene ve kabul işlemlerine dair mevzuat 

hükümlerine göre şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve gereci 

muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken işlemleri 

yapar. Yatılı okullarda, satın alınan yiyecek ve diğer maddelerin muayenesinde 

nöbetçi öğretmen, öğrenci temsilcisi ve aşçı da hazır bulunur. 

d) Ayrıca, bu komisyon, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre taşınır mal, yarı 

mamul ve mamul maddeler, malzemeler, kullanılmayan eşya ile gerecin sayım ve 

denetlenmesiyle ilgili işleri yapar. 

e) Bu komisyonun muayene, kabul ve sayım işleri ile ilgili kararları okul müdürü 

tarafından onaylanır. 

f) Bu komisyonun oluşturulamadığı okullarda, komisyonun görevini okul yönetimi 

ve görevlendirilen öğretmenler birlikte yapar. 

g) Bu komisyon, ilköğretim kurumlarında ana sınıfları ile ilgili muayene ve kabul 

işlemlerini Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğindeki esaslara göre 

yürütür. 

 

Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu (MEB İKY Madde:113)  
Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu; müdür başyardımcısı, müdür 

başyardımcısı bulunmayan okullarda müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler 

kurulunca seçilen birer sınıf/şube rehber öğretmeninden bir asil, bir yedek üye, bir okul rehber 

öğretmeni ile okul-aile birliği başkanı ve öğrenci kurulu başkanından oluşturulur. 

Seçimlerde oyların eşit olması hâlinde kıdemi en fazla olan öğretmen üye seçilir. Asil 

ve yedek üyelerin boşalması durumunda, açık bulunan üyelikler için yeniden seçim yapılır. 

Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde okulda görevli diğer öğretmenler, oylamaya 

katılabilir ve üye seçilebilirler. Kurul üyelikleri, yeni kurul üyeleri seçimleri yapılıncaya kadar 

devam eder. Özürleri nedeniyle toplantıya katılamayan veya kuruldan ayrılan asil üyenin yeri 

sıraya göre yedek üyelerle tamamlanır. Okul müdürlüğünce kabul edilebilecek bir özrü 

bulunmadıkça üyeler görevden ayrılamazlar. 

a) Anılan yönetmeliğin 114 ncü maddesindeki görevleri yapar. 

b) Çalışma esas ve usulü 115 nci maddeye uygun olur.  

Kurulun aldığı kararlar Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu Karar Defteri’ne 

yazılır. 

 

     Okul Çevre İlişkileri (MEB İKY Madde:142) 
Okulun kültürel gelişim ve eğitim merkezi olduğu ilkesine uyularak, yakın çevre ile ilişki 

kurulmasına ve velilerle sıkı bir iş birliğinin sağlanmasına önem verilir.  

Bunun için okul-aile birliği ve okul gelişim yönetim ekibi kurulur ve işlerliği 

sağlanır.Köylerdeki ilköğretim kurumlarında bunlardan olabilenler kurulur. 
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Ayrıca; özel anaokullarında;  
Velilerin veya okul yönetimlerinin istemesi halinde okul aile birliği kurulur. (MEB 

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde: 47) Aynı bina veya kampüste bulunan 
okullar için tek okul aile birliği kurulabilir.  

 
 SOSYAL ETKİNLİKLER, ÖĞRENCİ KULÜP ÇALIŞMALARI 

 Sosyal Etkinlikler (MEB İOKSEY Madde:7) 
a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında 

yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum 

hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden 

fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde 

kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri 

doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.  

b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı 

imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.  

c)Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti ile ilgili projeler, çevrede bulunan kişi, resmî/özel 

kurum/kuruluşlar ile diğer sivil toplum kuruluşlarına önerilerek her türlü katkıları istenebilir. 

d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal 

etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.  

e) Şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler 

çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.  

f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul-aile 

birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.  

g)Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp 

sonuçlandırmadıkları, karnelerin Sosyal Etkinlik bölümüne "TAMAMLADI", 

"TAMAMLAMADI" şeklinde yazılarak gösterilir. 

h) Sosyal etkinlikler; öğrenci sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler 

Öğrenci Değerlendirme Formu (EK-7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen 

Değerlendirme Formu (EK-8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci 

dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.  

ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK-3) veya Sosyal 

Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK-4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev 

alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi 

hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje 

Uygulama Takvimi hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu 

(EK-5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce 

onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Ayrıca sosyal etkinlikler dosyası tutulur. 

 

 Öğrenci Kulübü (MEB İOKSEY Madde:10) 

Öğretim yılı başladıktan ve sınıf temsilcileri seçildikten sonra, sınıf temsilcileri ile okul 

yönetici ve öğretmenlerinin katılacağı toplantıda; kurumun türüne, seviyesine, imkân ve 

şartlarına; çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özellikleriyle öğrencilerin sınıf 

seviyesine göre, öğrenci kulüplerinden gerekli görülenlerine ya da öğrencilerin istekleri 

doğrultusunda farklı kulüplerin kurulmasına Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi’nde yer verilir. 

Ayrıca kulüplerin oluşturulması sırasında aşağıdaki alanlar da göz önünde 

bulundurularak;  

a) Zekâ oyunları (satranç, bilardo gibi),  

b) Aileye ve çevreye ekonomik katkıda bulunma (ipek böceği, mantar, kümes hayvanı 

yetiştirmek, halı, kilim, kumaş dokumak, turist rehberliği yapmak gibi),  

MEVZUAT/ÖZEL%20ÖĞRETİM%20KURUMLARI%20YÖNETMELİĞİ.docx
MEVZUAT/ÖZEL%20ÖĞRETİM%20KURUMLARI%20YÖNETMELİĞİ.docx
MEVZUAT/Sosyal%20Etkinlikler%20Yönetmeliği.pdf
EKLER/Sos.%20Etk.%20EK-7.doc
EKLER/Sos.%20Etk.%20EK-8.doc
EKLER/Sos.%20Etk.%20EK-3.doc
EKLER/Sos.%20Etk.%20EK-4.doc
EKLER/Sos.%20Etk.%20EK-5.doc
MEVZUAT/Sosyal%20Etkinlikler%20Yönetmeliği.pdf


31 
 

c) Millî ve insanî değerleri tanıma ve tanıtma (eski eserleri, yazma kitap ve levhaları 

toplamak, ören yerlerini incelemek, millî folklor ürünlerini araştırmak, öğrenmek ve 

derlemek) amaçlı öğrenci kulüpleri de kurulabilir.  

Konuları birbirine yakın olan kulüpler ayrı ayrı kurulabileceği gibi birleştirilerek de 

yeni öğrenci kulüpleri oluşturulabilir.  

 

Öğrenci Kulübü Çalışma Esasları (MEB İOKSEY Madde:11) 

Öğrenci kulübü çalışmalarının yürütülmesinde aşağıdaki hususlara uyulur;  

a)Öğrenci kulübüyle ilgili işlerin planlanması ve yürütülmesi, danışman öğretmenin 

gözetiminde ders saatleri dışında öğrencilerce gerçekleştirilir. 

b)Sınıf/Şube rehber öğretmenleri, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, 

çalışma esaslarını, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar.  

c) Öğrencilerin ilgi duydukları en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır. Her 

öğrenci, bir öğrenci kulübü üyesi olmakla birlikte, isterse sınıf öğretmeni ve sınıf/şube rehber 

öğretmeninin bilgisinde diğer bir öğrenci kulübüne ve etkinliklerine de katılabilir. Bu 

çalışmaların koordinasyonu sosyal etkinlikler kurulunca sağlanır.  

d) Sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, sınıflarında oluşturulan öğrenci 

listesinin bir örneğini danışman öğretmene, bir örneğini de okul yönetimine verir.  

 

Toplum Hizmeti (MEB İOKSEY Madde:12) 

Öğrencilerin; kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma 

bilincine sahip sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum 

kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olarak yetişmeleri için 

toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir. 

Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci 

kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak 

çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.  

 

Toplum Hizmeti Çalışma Esasları (MEB İOKSEY Madde:13) 

a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti 

çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri 

Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini 

tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.  

b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da 

kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya 

Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra 

uygulamaya konur.  

c)Öğrenciler 1,2 ve 3 ncü sınıflarda yılda 5 saat, 4,5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında 10 saat 

toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar. 

d)Toplum hizmeti çalışmaları ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca 

belirlenir.  

e)Öğrencilerden seçtikleri toplum hizmeti çalışmalarına katılabilmeleri için Veli İzin 

Belgesi alınır. 

f)Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim 

merkezleri, diğer resmî, özel kurum ve kuruluşlar ile sosyal etkinlikler kurulunca uygun 

bulunan sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından 

yararlanılır. 
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Sosyal Etkinlikler Kurulu (MEB İOKSEY Madde:8) 

Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının 

başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp 

temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden 

oluşur.  

Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde 

yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş 

birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği 

yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.  

Yarışma Komisyonu (MEB İOKSEY Madde:22)Yayın İnceleme Kurulu- Seçme kurulu 

MEB İOKSEY Madde:24) Gösteri İzleme Komisyonu (MEB İOKSEY Madde:25)Tiyatro 

İnceleme Komisyonu (MEB İOKSEY Madde:26)Törenler Düzenleme Komisyonu (MEB 

İOKSEY Madde:28) 

Okul Spor Kulüpleri 

05/11/2013 tarih ve 28812 RG yayımlanan Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği 

hükümleri doğrultusunda çalışmalar yürütülür.  

 

ÖĞRENCILERI YETIŞTIRME KURSLARI  

MEB Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi (Nisan 2004-2559 Sayılı Tebliğler 

Dergisi; Değişik: 12/10/2009-8856 Sayılı Makam Onayı) uyarınca açılması, ( ÖYKY 

(Md: 6,7,8,9) 

 Kurs açılacak ders ve konuların ÖYKY Madde:10 hükümlerine göre belirlenir. 

 Öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi ÖYKY Madde: 11de belirtilen 

hükümler dikkate alınır. 

 Kurs merkezi yönetim kurulunun oluşturulur, yönetim kurulu iş ve işlemleri 

yürütülür. (ÖYKY, Madde: 14, 15, 16). 

Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarda görevli 

olanlarla, bu görevlerde iken emekli olan personelin çocuklarından, kurslardan 

ücretsiz yararlanma hakları saklı olmak üzere, kurs ücretinin % 50'sinin alınır, şehit, 

malul ve muharip gazi çocuklarının kontenjana bakılmaksızın ücretsiz yararlandırılır. 

(ÖYKY, Madde: 19) 

 

YÖNELTME  

Yöneltme işlemleri 2552 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan “İlköğretimde 

Yöneltme Yönergesi” kapsamında yürütülür. İlkokul ve ortaokulda öğretmenlerin 

sınıf gözlem formlarının e-okul üzerinden tüm branş öğretmenleri tarafından 

doldurulmuş olması gerekir. 

 

  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ 

1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerinin Kuruluşu 
(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde 43) - Resmî ve 

özel eğitim-öğretim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek 

üzere, rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulur. Bu servise öğrenci sayısına göre yeterli 

eleman atanır. Hizmetin özellikleri açısından uygun fizikî ortam ve gerekli donatım sağlanır.  

(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde 44) - Rehberlik 

ve psikolojik danışma servisi rehberlik ve araştırma merkeziyle koordineli çalışır. Psikolojik 

danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumları sınıf rehber öğretmenliğine ilişkin rehberlik 

hizmetleri kapsamında, yürütme kurulu aracılığıyla rehberlik ve araştırma merkezleriyle iş 

birliği içinde çalışır.  

2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu 
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(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde 45) - Her eğitim-

öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eş güdümün 

ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur.  

Bu komisyon, ders yılında birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay ile ders yılının 

tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere, yılda en az üç defa toplanır.  

Ayrıca ders yılı içinde gerektiğinde okul müdürünün uygun gördüğü tarihlerde de 

toplanabilir.  

Rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki psikolojik danışmanlar bu komisyonun 

sürekli üyesidir. Diğer üyeler her ders yılı başında öğretmenler kurulunda yeniden belirlenir.  

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu okul müdürünün 

başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşturulur:  

a) Müdür yardımcıları.  

b) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi psikolojik danışmanları.  

c) Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci.  

d) Disiplin kurulundan bir temsilci.  

e) Okul-aile birliği ve okul koruma derneğinden birer temsilci.  

f) Okul öğrenci temsilcisi.  

 

3. Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri  
(Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde 51) - Sınıf rehber 

öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık 

çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine 

verir. 

b) Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında 

eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 

servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür. 

c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar. 

d) Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma 

servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir. 

e) Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların 

gizliliğini korur. 

f) Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı 

sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir. 

g) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda öğrenci kulüplerine 

yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar. 

h) Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar. 

 

4. Kaynaştırma Yoluyla Eğitim (MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 

Madde:23)  

a) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan 

akranları ile birlikte aynı kurumda sürdürmeleri sağlanır. 

b) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği 

olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim 

sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler. Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamaları, 

öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı 

etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılır. 
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c) Eğitim hizmetleri, bireylerin eğitim performansına ve öncelikli ihtiyaçlarına göre 

planlanır.  

ç) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler, yetersizliği olmayan 

akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri hâlinde kayıtlı bulundukları okulda uygulanan 

eğitim programını; özel eğitim sınıflarında ise sınıfın türüne göre bu yönetmeliğin 26 ncı ve 

27 nci maddelerinde belirtilen eğitim programını takip ederler. Öğrencilerin takip ettikleri 

programlar temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır.  

d) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan okul ve kurumlarda, bu yönetmeliğin 

73 üncü maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda BEP geliştirme birimi oluşturulur. 

e) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda öğrencinin 

yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri yapılır. Bu okul ve 

kurumlarda öğrenciye verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla 

özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve destek eğitim odası açılır. 

f) Kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlardaki personel, diğer öğrenciler ve 

onların aileleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özellikleri hakkında okul idaresince 

yapılan planlama doğrultusunda RAM, BEP geliştirme birimindeki ilgili kişilerce 

bilgilendirilir. 

g) Okul ve kurumlarda, kaynaştırma yoluyla eğitim alacak bireylerin bir sınıfa en fazla 

iki birey olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır. 

ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bireylerin bulunduğu sınıflarda sınıf 

mevcutları; özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 25, bir bireyin 

bulunduğu sınıflarda 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir. 

h) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin destek eğitim hizmeti 

almaları için gerekli düzenlemeler yapılır. Bu doğrultuda destek eğitim hizmetleri, sınıf içi 

yardım şeklinde olabileceği gibi destek eğitim odalarında da verilebilir. 

ı) Özel eğitim okul ve kurumlarına devam eden öğrencilerin kaynaştırma uygulamaları 

kapsamında, yetersizliği olmayan akranlarının devam ettiği okul ve kurumlarda bazı derslere 

ve sosyal etkinliklere katılması için gerekli tedbirler alınır. 

i) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin yetersizlik türü, eğitim 

performansı ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri 

ile ölçme ve değerlendirmede gerekli tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır. 

j) Kaynaştırma uygulamaları ilköğretim programlarını uygulayan özel eğitim okul ve 

kurumlarında; yetersizliği olmayan öğrencilerin, yetersizliği olan öğrencilerle aynı sınıfta 

eğitim görmeleri yoluyla ya da yetersizliği olmayan öğrenciler için bu okul ve kurumların 

bünyesinde ayrı sınıf açılması şeklinde de uygulanabilir. 

k)Yetersizliği olmayan öğrenciler, istekleri doğrultusunda, çevrelerindeki özel eğitim 

okullarında açılacak sınıflara kayıt yaptırabilirler. Bu sınıfların mevcutları 5’i özel eğitime 

ihtiyacı olan birey olmak üzere ilköğretim kurumlarında 20 öğrenciden oluşur. 

l) İşitme ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler istekleri doğrultusunda 

yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından 

muaf tutulurlar. 

 

5. Bulunduğu Okulun veya Kurumun Eğitim Programını Uygulayan Özel Eğitim 

Sınıfları (MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde:26 )  
Zorunlu öğrenim çağındaki bireylerden ortaöğretim kurumları programlarını takip 

edebilecek durumda olan bireyler için açılan özel eğitim sınıflarında, eğitim ve öğretim 

hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

a) Özel eğitim sınıflarında aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür. 

b) Özel eğitim sınıflarında görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev 

yapar. Bu sınıflara, öğrencilerin yetersizlik türüne göre öğretmen görevlendirmesi yapılır. 
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c)Görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan sınıflarda birleştirilmiş sınıf 

uygulaması yapılır ve bu öğrencilerin beşinci sınıftan itibaren akranlarıyla aynı sınıfta eğitim 

görmeleri sağlanır.  

d)Zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler için açılan sınıflarda birleştirilmiş 

sınıf uygulaması yapılır. Sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, özel 

yetenek gerektiren dersler ile din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinin alan 

öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf 

öğretmeni de katılır. 

e) Bu sınıflardaki öğrenciler, bulundukları okul veya kurumda uygulanan eğitim 

programını takip ederler. Bu program temel alınarak, öğrencilerin eğitim performansları ve 

ihtiyaçları doğrultusunda BEP’leri hazırlanır. 

f) Özel eğitim sınıflarının mevcudu en fazla 15 öğrenciden oluşur. Ancak, otistik 

çocuklar için sınıf mevcudu en fazla 4 öğrencidir. 

g) Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere kayıtlı bulunduğu okulu veya kurumu 

tamamlayan yetersizliği olmayan diğer öğrencilere verilen belge verilir. 

ğ) Bu sınıflar ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından 

okulda/kurumda uygulanan programa uyarlar. 

h) Sınıfların okul/kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak 

belirlenir. 

ı)Öğrencilerin akranlarıyla bir arada bulunduğu ders, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde 

sosyal uyumlarına yönelik düzenlemeler yapılarak gerekli koruyucu tedbirler alınır. 

i) Okul ve kurumlarda özel eğitim sınıfına devam eden öğrencilerin, yetersizliği 

olmayan akranları ile alan dersleri ve sosyal etkinlikleri bir arada yapmalarını sağlamaya 

yönelik düzenlemeler yapılır. 

 

6. Bulunduğu Okulun veya Kurumun Eğitim Programından Farklı Bir Eğitim 

Programı Uygulayan Özel Eğitim Sınıfları (MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 

Madde:27)  

Zorunlu öğrenim çağındaki bireylerden ortaöğretim kurumları programlarını takip 

edemeyecek durumda olan bireyler için açılan özel eğitim sınıflarında eğitim-öğretim 

hizmetlerinin yürütülmesinde, aynı yetersizliği olan bireyler için açılan özel eğitim okul ve 

kurumlarının mevzuat hükümlerinin yanı sıra aşağıdaki hususlar da dikkate alınır: 

a) Özel eğitim sınıflarında, aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür. 

b) Bu sınıflarda eğitim alan öğrenciler, yetersizlik türüne göre hazırlanan özel eğitim 

programını takip ederler. Öğrencilerin BEP’leri hazırlanırken takip ettikleri bu eğitim 

programı temel alınır. 

c) Açılan özel eğitim sınıflarında birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. 

ç) Özel eğitim sınıflarında görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev 

yapar. Ancak, bu sınıflarda zihinsel engelliler sınıf öğretmeninin görevlendirmesine öncelik 

verilir. 

d) Sınıfların mevcutları, takip edilen eğitim programının uygulandığı okul veya 

kurumlardaki mevcutlar dikkate alınarak oluşturulur. 

e)Dersler ilkokul ve ortaokulda sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, özel 

yetenek gerektiren dersler ve meslek dersleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan 

öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf 

öğretmeni de katılır. 

f) Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere, takip ettikleri özel eğitim programını 

uygulayan özel eğitim okul veya kurumlarındaki programı tamamlayan öğrencilere verilen 

belge verilir. 
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g) Bu sınıflarda ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde okul veya kurumda 

uygulanan programa uyulur. 

ğ)Öğrencilerin akranlarıyla bir arada bulunduğu ders, yemek ve diğer etkinlik 

saatlerinde sosyal uyumlarına yönelik düzenlemeler yapılarak koruyucu tedbirler alınır. 

h) Okul ve kurumlarda özel eğitim sınıfına devam eden öğrencilerin, yetersizliği 

olmayan akranları ile bazı ders ve sosyal etkinlikleri bir arada yapmalarını sağlamaya yönelik 

düzenlemeler yapılır.  

ı) Sınıfların okul içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenir. 

 

7. Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları (MEB Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği Madde:59)  

 Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen 

esaslara göre planlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında 

okulun eğitim-öğretim ve sosyal etkinliklerine katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik 

ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olurlar.  

 Öğretmenler bu görevlerinin yanında aşağıdaki görevleri de yürütürler:  

a) Bireyselleştirilmiş eğitim programları, gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme 

araçlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapar. 

b) Bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygulamak ve değerlendirmek. 

c) Öğrencilerin eğitim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli 

öğretim materyallerini hazırlamak ve/veya temin etmek. 

ç) Okul ve kurumdaki aile eğitim çalışmalarına katılmak, sınıfındaki öğrencilerinin 

ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını planlamak ve yürütmek. 

d) Öğrencilere destek eğitim hizmeti sağlanması ve eğitim performansları doğrultusunda 

başka bir okul veya kuruma yönlendirilmesinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 

yürütme komisyonu ve BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapmak. 

e) Öğrencilerin yetersizliklerinden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve 

kontrolüne ilişkin tedbirler almak. 

f) Öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda bire bir eğitim 

yapmak. 

g) Sınıf öğretmenliğinin esas olduğu okul ve kurumlarda alan öğretmenleri ile birlikte 

ders okutmak. 

 

8.Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 

Madde:69)  

 Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim 

özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik 

hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim 

programıdır.  

 Bireyselleştirilmiş eğitim programı, 

a) Eğitim planında yer alan yıllık amaçlar ve öğrencinin takip ettiği eğitim 

programı/programları temel alınarak belirlenen kısa dönemli amaçlarını, 

b) Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türü, süresi, sıklığı ve bu hizmetin 

kimler tarafından nasıl sağlanacağını, 

c) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik, araç-gereç ve eğitim 

materyallerini, 

ç) Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeleri, 

d) Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak 

yöntem ve teknikleri, 

e) Öğrencinin kişisel bilgilerini içerir. 
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Bireyselleştirilmiş eğitim programı, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP 

geliştirme biriminin iş birliğiyle hazırlanır.  

 Bireyselleştirilmiş eğitim programı, öğrenci için hedeflenen amaçların gerçekleşme 

düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Birey için hazırlanacak yeni bireyselleştirilmiş eğitim 

programında ve bireyin yönlendirilmesinde BEP’e ilişkin değerlendirmeler esas alınır. 

 

9. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu (MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 

Madde:19 ) 

Özel eğitim değerlendirme kurulu, RAM müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı 

ya da bölüm başkanı başkanlığında; 

a) Özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı, 

b) Psikolojik ölçme araçlarını kullanabilen bir rehber öğretmen, 

c) Görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden bir öğretmen, 

ç) Bulunması hâlinde gezerek özel eğitim görevi yapan bir öğretmen, 

d) Bireyin velisinden oluşur. 

 

10. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi (MEB Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 72 ) 

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda 

eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla 

bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur.  

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya 

görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; 

a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, 

b) Bir rehber öğretmen, 

c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen,  

ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni, 

d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, 

e) Öğrencinin velisi ile 

f) Öğrenciden oluşur.  

 BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere özel eğitim 

değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır. 

Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir. 

 

11. Özel Eğitimde Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Denetimi (MEB Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 86) 

a) Öğretmenlerin denetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar; 

 BEP geliştirme birimiyle iş birliği yaparak BEP hazırlanır,  

 BEP’i uygulaması ve BEP’te yer alan amaçların gerçekleştirilmesi sağlanır,  

 Öğrencinin okula/kuruma gelmeden önceki eğitim durumu hakkında bilgi 

toplanır, 

 Öğrencinin kişisel cihaz ve aletlerinin kullanımı ve bakımına ilişkin tedbirler alınır,  

  Öğrencinin yetersizliği ve ihtiyaçlarına uygun öğretim yöntem ve teknikler 

kullanılır, 

 Eğitimin etkililiğini artırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla aile eğitimi 

programlarına katılır ve aile ile iş birliği içinde çalışır, 
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 Öğrencinin yetersizlik türü ve eğitim ihtiyaçlarına uygun ölçme değerlendirme 

araçları ile eğitim materyalleri kullanır, gerektiğinde bu araç ve materyalleri 

hazırlar, 

 Eğitim ortamında etkileşimi kolaylaştıracak ve dersin etkililiğini sağlayacak 

biçimde düzenlemeler yapar, 

 Öğrencinin eğitsel ve tıbbî değerlendirmesinin yapılması için gerekli tedbirler alınır, 

 Öğrencilerin sosyal bütünleşmesini sağlayamaya yönelik tedbirler alınır, 

 Ders planlarını BEP’te yer alan amaçları gerçekleştirecek şekilde hazırlaması 

hususları dikkate alınır. 

 

b) Yöneticilerin denetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar; 

 Öğretim yılı başında öğrenciler için alınacak tedbirler konusunda planlama 

yapılır, 

 Okulda/kurumda BEP geliştirme birimi oluşturulur, 

 Okulda/kurumda öğrencilerin yetersizlik türü ve ihtiyaçlarına uygun eğitim 

ortamı düzenlemelerini yapması ve koruyucu tedbirler alınır, 

 Personelin özel eğitim konusunda bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla 

düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılım sağlanır, 

 Personelin özel eğitim konusunda bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla 

okulda/kurumda kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlenir, 

 Okulda/kurumda faaliyet gösteren birim, kurul, komisyonlar ile rehberlik ve 

psikolojik danışma servisi arasında eş güdümü sağlanır,  

 Kurumdaki hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için; özel eğitim hizmetleri 

kurulu, özel eğitim değerlendirme kurulu, aile, okul aile birliği, sivil toplum 

kuruluşları, üniversiteler ve hastaneler arasında iş birliği sağlanır, 

 Aile eğitim programları hazırlanır ve uygulanmasına yönelik planlama yapılır, 

 Öğrencilerin sosyal bütünleşmelerini sağlamak amacıyla okul ve kurumda 

sosyal, kültürel faaliyetler düzenlemesi ve diğer okul ve kurumlarda düzenlenen 

faaliyetlere bireylerin katılımının sağlanması hususları dikkate alınır. 

 

ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI 

 İlgili dersin kazanımlarının Atatürkçülükle ilgili konularla eşleştirilmesine yönelik 

tablolar Talim Terbiye Kurulu internet sitesinin “eğitim-öğretim” başlığının “öğretim 

programları” alt başlığında yer almaktadır. 

 

Okuma Saati ve Yüz Temel Eser 

1. MEB İGM’nün 04/08/2005/70 Sayılı Genelgesi uyarınca; ilköğretim okulu 

öğrencilerinde ortak duygu ve bilincin oluşması amacıyla belirlenen 100 Temel 

Eserin; 

a. Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerde faydalanmaları, boş zamanlarını 

değerlendirmek üzere öncelikle başvurabilecekleri kaynak eserler olarak tavsiye 

edilir, 

b. Tavsiyenin öğrencilerin sınıf seviyeleri ve öğretim programları dikkate alınarak 

zümre öğretmenler kurulunca yapılır, 

c. Türkçe dersi müfredatı ile ilişkilendirilip okutulur, 
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d. Çoğunu okuyan öğrencilere bayrak törenlerinde ödül verilir, 

e. Tanıtımları için konularını içeren münazara ve dinleti programları düzenlenir, 

dramalar hazırlanır. 

2. Söz konusu eserlerin okul kütüphanelerine alınmadan önce oluşturulacak komisyonlar 

marifetiyle orijinaline uygunluğu incelenir. (İGM’nün 15/10/2008/12766 Sayılı ve 

“İlköğretim Okullarında Okutulacak 100 Temel Eser” Konulu Yazısı). 
3. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okul idaresince hafta içi 

belirlenecek bir günde (MEB İGM’nün 04/08/2005/70 Sayılı Genelgesi). 

a. 30 dakikalık "Okuma Saati"' uygulaması yapılır. 

b. Okuma saatlerinde öncelikle 100 temel eser okunur. 

c. Okul kütüphaneleri öğrencilerin severek ve isteyerek gidecekleri sıcak ve sevimli 

mekânlar hâline dönüştürülür.  

 

BÜRO İŞLERİ 

 

KURUM İŞLEMLERİ E-OKUL YÖNETİCİ MODÜLÜ 

- Öğrenci dosya bilgilerinin işlenip işlenmediği okuldaki öğrenciler için veli bilgi 

girişinin yapılıp yapılmadığı, 

- Ayrılma işlemleri modülünde ayrılan öğrenci için gerekli işlemin yapılıp yapılmadığı, 

- Sürekli devamsız öğrencilerin işlenip işlenmediği, 

- Sınıf yükseltme işlemi yapılan öğrencilerin bilgilerinin işlenip işlenmediği, 

- Yaptırım uygulanan öğrencilerin cezalarının işlenip işlenmediği, 

- Onur belgesi alan öğrencilerin bilgilerinin işlenip işlenmediği, 

- Merkezi sınav sistemine girecek öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerinin sınav işlemleri 

modülünde açılan ilgili bölüme işlenip işlenmediği, 

Hususları dikkate alınır. 

 

               E-OKUL YÖNETİCİ MODÜLÜ 

- Alt kullanıcı gruplarının (md, md yardımcısı, öğretmen) oluşturulup 

oluşturulmadığına, 

- Grupların yetkilerinin belirtilip belirtilmediğine, 

- E-okul şifrelerinin belli aralıklarla değiştirilip değiştirilmediğine bakılır. 

 

E-OKUL ÖĞRETMEN MODÜLÜ 

- Öğrenci dosya bilgilerinin işlenip işlenmediğine, 

- Aday formlarının doldurulup doldurulmadığına bakılır. 

 

- BAKILMASI GEREKEN DİĞER KONULAR 

- Önceki yıla ait davranış notlarının girilip girilmediği, (İlköğretim Kurum İşlemleri) 

- Önceki yıla ait anasınıfı gelişim raporlarının doldurulup doldurulmadığı (İlköğretim 

Kurum İşlemleri) 

- Ders başlangıç ve bitiş saatlerinin girilip girilmediği (İlköğretim Kurum İşlemleri) 

- E-okul şifresi verilirken zimmet karşılığı verilip verilmediği (yönetici modülü) 

Hususları dikkate alınır. 

 

 

 

MEVZUAT/İGM%2015.10.2008%20TARİH%20VE%2012766%20SAYILI%20YAZISI.docx
MEVZUAT/İGM%2015.10.2008%20TARİH%20VE%2012766%20SAYILI%20YAZISI.docx
MEVZUAT/2005_70.pdf


40 
 

Defter Çizelge ve Dosyalar  

     İlköğretim kurumlarında tutulması gerekli defter, dosya ve kayıtlar MEB İKY 

(Md:102/EK-14) hükümleriyle belirlenmiştir. 

1. Defterler 

a. Sınıf Ders Defteri Ve Yoklama Fişi,  

b. Nöbet Defteri,  

c. Öğretmen Devam-Devamsızlık Defteri,  

d. Öğretmen ve Personel İzin Defteri,  

e. Zimmet Defteri,  

f. Sınıf Geçme Defteri,  

g. Diploma Defteri,  

h. Öğretmenler Kurulu Karar Defteri,  

i. Zümre ve Şube Öğretmenler Kurulu Karar Defteri,  

j. Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu Karar Defteri,  

k. Sınıf Kitaplık Defteri,  

l. Ana Sınıfı Karar Defteri,  

m. Ana Sınıfı İşletme Defteri,  

n. Avans Defteri,  

o. Beslenme ve Ambar Defteri,  

p. Ödenek Defteri,  

q. Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri,  

r. Taşınır Mal Listeleri 

 Taşınır İşlem Fişi,  

 Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, 

 Sayım Tutanakları, 

 Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli. 

2. Çizelge ve Dosyalar 
a. Öğretmen Not Çizelgesi,  

b. Not Cetveli,  

c. Brifing Dosyası,  

d. Personel Şahıs Dosyaları,  

e. Aylık, Ücret Ve Eğitim Ödeneği Bordrolarının Onaylı Örnekleri Dosyası,  

f. Harcama Evrakı (Asıl Ve Örnekleri),  

g. Okula Gelen ve Giden YazılarDosyası,  

h. Gizli Yazılar Dosyası,  

i. Sivil Savunma Dosyası,  

j. Satın Alma İşleri İle İlgili Karar Dosyası,  

k. Sosyal Etkinlikler Dosyası,  

l. Milli Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar Dosyası,  

m. Şube, Zümre Öğretmenler ve Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları Dosyası, 

n. Taşımalı Eğitim Dosyası,  

o. Veli Toplantı Dosyası,  

p. Norm Kadro Uygulama Dosyası,  

q. Genelge Dosyası,  

r. Teftiş Dosyası. 

3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/Merkezi Yönetim Harcama 

Belgeleri Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları 

Yönetmeliğinin gerektirdiği defter, dosya ve belgeler tutulur 

4. Yukarıdaki defter, çizelge ve dosyalar okulların özelliğine göre tutulur. 
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5. Anasınıflarında tutulması gerekli defter, dosya ve kayıtlar usulüne uygun tutulur 

(OÖEKY, Md:46/Ek-8) 
6. Defterlerde sayfaların birleştiği yer, okul mührü ile mühürlenir. Defterlere ilk sayfadan 

başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfa olduğu belirtilerek onaylanır 

(MEB İKY, Madde: 102) 

 

Dosyalama ve Arşiv 

1. Okulda tutulması gereken defter, çizelge ve dosyaların saklanması ve imhası ile ilgili 

işlemler, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

2. Resmi yazılar standart dosya planına göre dosyalanarak gelen giden yazılar dosyasında 

tutulur. 

3. Bilgilendirme (Brifing) dosyası hazırlanır. (MEB İKY, Madde: 102/EK-14). 

 Alt kullanıcı gruplarının (md, md yardımcısı, öğretmen) oluşturulup 

oluşturulmadığı 

 Grupların yetkilerinin belirtilip belirtilmediği 

 E-okul şifrelerinin belli aralıklarla değiştirilip değiştirilmediği 

 E-okul şifresi verilirken zimmet karşılığı verilip verilmediği hususları dikkate 

alınır. 

Anasınıflarında tutulması gerekli defter, dosya ve kayıtlar usulüne uygun 

tutulur.(OÖEKY, Md: 46/Ek-8). 

Defterlerde sayfaların birleştiği yer, okul mührü ile mühürlenir. Defterlere ilk sayfadan 

başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfa olduğu belirtilerek onaylanır.(MEB 

İKY, Madde: 102). 

 

Belgelerin Düzenlenmesi (MEB İKY Madde: 59) 
1. Öğrenim ve nakil belgeleri ile okulda sürekli olarak saklanması gereken defter ve 

belgeler silintisiz ve kazıntısız olarak düzenlenir. 

2. Ancak, öğrenim ve nakil belgeleri ile diğer kayıt ve belgelerin düzenlenmesi sırasında 

sehven yapılan yanlışlıklar silinti ve kazıntı yapılmaksızın, yanlışlık okunacak şekilde 

üzeri tek çizgi ile çizilip üst kısmına doğrusu yazılır. Mahkeme kararı ile öğrenim 

belgesi ve diğer belgelerdeki bilgilerde yapılan değişiklikler, mevcut bilgiler 

değiştirilmeden öğrenim belgesi ve diğer belgenin arkasına yeni şekliyle yazılır. Bu 

düzeltmede düzeltmenin tarihi, düzeltmeyi yapanın adı, soyadı yazılır ve imzalanarak 

onaylanır.  

 

Yazışmalar  

1. Yazışmalarda, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik (02/12/2004/25658, RG) hükümleri ile MEB Müsteşarlık makamının 

“Yaşayan Türkçemiz ve Yazışma Kuralları” konulu 2007/18 Sayılı Genelge 

hükümlerine uyulur. Resmi yazışmalarda, kurum ruhsatnamesinde yer alan ad 

kullanılır. 

2. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2006/33 Sayılı ve 5490 

Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkındaki Genelgesi gereği; MEB’e bağlı tüm 

birimlerde görev yapan personelin dilekçe ile başvurularında TC kimlik numarası 

kullanılır/kullandırılır. 

3. Evrakların dosyalanmasında, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 

Müdürlüğü’nün 24/03/2005-07 Tarih Sayılı “Standart Dosya Planı” doğrultusunda 

hareket edilir. 
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4. Yazılacak resmî yazıların “Sayı” bölümündeki kodlamanın, MEB Strateji Geliştirme 

Başkanlığının, 26/12/2012 tarih ve 245554 sayılı yazıları ekindeki idarî birim 

kodlarının kullanılması gerekir.  

 

Ayrıca; özel okullarda; 

Kurumlar; ancak amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklâm ve ilân verebilirler. 

Reklâm ve ilânlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar. Diğer eğitim kurumlarını 

hedef alan, gerçeğe aykırı veya eğitim personeli ya da öğrenci adı kullanarak reklâm ve ilân 

veremezler. Doğrudan veya logo, amblem ve benzeri kurumu çağrıştıran işaretler kullanmak 

üzere dolaylı olarak televizyonda reklâm ve ilân yapamazlar. (MEB Özel Öğretim 

Kurumları Yönetmeliği, Madde: 53-54). 

Özel okullar da resmi okullarda olduğu gibi Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğünce hazırlanmış mühür kullanılır. Yönetimleri birleştirilen okullarda her okul için 

ayrı mühür bulundurulur. (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 23)  

Okullarda devir veya kurucu/kurucu temsilcisi değişikliği, dönüşümü vb. gibi 

değişiklikliklere kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-3) yenilenir. (MEB 

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 13-15) 

Okullarda, resmî okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanması esas 

olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi halinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir. 

(MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde:10) 

İlkokullarda sınıf öğretmenliği esas olmakla birlikte özel bilgi, beceri ve yetenek 

isteyen dersler için alan öğretmenleri de görevlendirilebilir. Okulöncesi eğitim kurumlarında 

okul öncesi öğretmenliği esas olmakla birlikte, özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler 

için alan öğretmenleri de görevlendirilebilir. (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 

Madde:37) 

Kurumlarca ihtiyaç duyulan alanlarda, dersin özelliğine göre uzman öğretici ve usta 

öğretici görevlendirilebilir. Ancak okul öncesi eğitim kurumları dışındaki okullarda 

görevlendirilen uzman öğretici veya usta öğreticiler, dersin öğretmeniyle birlikte haftada 30 

saat derse girebilir. (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde:38) 
 Resmî okullarda görevli yönetici, rehber öğretmen ve aday öğretmenler dışındaki 

öğretmenlere, sadece okullarda 5580 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre ücretli ders görevi 
verilebilir. 

 Kurumlarda görev yapan yönetici ve rehber öğretmen dışındaki eğitim personeline, 
başka kurumlarda da ders saati ücretli olarak görev verilebilir. Eğitim personelinin toplam 
ders saati sayısı okullarda 30, diğer kurumlarda 40 saati geçemez. 

 Eğitim personeli olarak görev yapma nitelik ve şartlarını taşıyan ve herhangi bir 
kurumda çalışmayanlara yaygın eğitim kurumlarında haftada 40 saati, örgün eğitim 
kurumlarında haftada 30 saati geçmemek üzere kurumlarda ders saati ücretli olarak görev 
verilebilir. 

Eğitim personeline, valilikten veya kaymakamlıktan geçici olur veya çalışma izni 

alınmadan kurumlarda ders saati ücretli olarak görev verilmez. (MEB Özel Öğretim 

Kurumları Yönetmeliği Madde:40)  
 Kurumların öğrenim ve diğer ücretleri, kurumlarca her yıl tespit edilerek ocak ayından 

itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir.  
 Kurumlar ücret ilanlarını, Millî Eğitim Bakanlığının Bilişim Sistemleri (MEBBİS) 

programına işleyerek alınan çıktının bir örneğinin süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları 
millî eğitim müdürlüğüne verir ve belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin 
görebilecekleri bir yere asar. Mayıs ayından sonra açılan kurumlar ise bu işlemi kurum açma 
izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde yaparlar. 

 Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabilirler ancak, ilan 
edilen ücretin üzerinde ücret talep edemezler. 

 Süresi içinde ücret ilanı yapmayan kurumlar bir önceki yılın ücretini alır. (MEB Özel 
Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde:54) 
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Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan şehit ve malûl gazi çocukları ile 
malûl gazilere ücretsiz okutmada öncelik verir. 

 Aynı kuruma, birinci fıkrada sayılanların başvurusu kurumun ücretsiz okuma 
kontenjanından fazla olması hâlinde yerleştirme valilikçe yapılır. Birinci fıkrada sayılan 
öğrenci veya kursiyerlerden kuruma başvuruda bulunulmaması hâlinde, yüzde üçlük oranın 
tamamından kayıtlıöğrenci ve kursiyerler yararlandırılır. 

Kurumlar, ücretsiz okutmakla yükümlü olduklarıöğrenci ya da kursiyerlerden birinci 
fıkrada sayılanların dışındakileri tamamen ücretsiz veya bunların ücretlerinin toplam miktarı 
kadar öğrenim ücretinde % 25, % 50 veya % 75 oranında indirim uygulayarak daha fazla 
öğrenci veya kursiyer okutabilir. 

Kurumun bir bölüme başvurusunun az olması hâlinde, diğer bölümler için yapılan 
başvurularla ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer kontenjanı tamamlanır. (MEB Özel 
Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde:57) 

Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci veya kursiyerler 
bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak 
Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu”nu (EK-7) doldurarak başvurur. (MEB Özel 
Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde:58) 

Kurumlarda, ücretsiz okumak için yapılan başvuruları değerlendirmek amacıyla 
değerlendirme kurulu oluşturulur. Değerlendirme kurulu, dönem başlamadan toplanır ve 
“Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler Başvuruları 
Değerlendirme Formu”na (EK-8) göre başvuruları değerlendirip ücretsiz okuyacak öğrenci ve 
kursiyerleri tespit ederek ilgililere duyurur. (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 
Madde:59) 

Ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki 
başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca 
karşılıksız olarak burs verilebilir. Kurumlar, burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine 
yönelik sınav yapmak istemeleri durumunda bu sınavlardan sınav ücreti alamazlar. 

Kurumlar, burs verme şartlarını, bursun miktarını, burs süresini ve burs verecekleri 
öğrenci ve kursiyer sayısı ile bursun hangi durumlarda kesileceğini belirleyip il millî eğitim 
müdürlüğüne bilgi vererek uygular. 

Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında başka 
belge istenmez. 

Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı veya sayısı kurumca belirlenir. Burslu 
okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı, ücretsiz okutulacakların oranının dışında tutulur. 
(MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde:62) 

 
ÖĞRENCİ İŞLERİ 

 

Öğrenci Kayıt Kabul İşlemleri (MEB İKY Madde:14-18)  

1. Yeni kayıtlar, Haziran ayının ilk iş gününde başlar.(MEB İKY Madde 14). 

2. İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 

ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-

66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir. 

(MEB İKY Madde 15). 

Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık 

olanları velisinin vereceği dilekçe ile; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır 

olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını 

bir yıl erteleyebilir. 

3. Yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden ve kimlik 

numarası bulunan çocuklarıkayıtları, oturma belgesi veya pasaportlarındaki bilgilere göre 

yapılır. (MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 2010/48 Sayılı Genelgesi). Misafir 

statüsündeki öğrenciler e-okul sistemine işlenir.  

4. Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları, 5490 

Sayılı Nüfus HizmetleriKanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdanı 
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düzenlenmesi için nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünebildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numarası temin edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-okul sistemiüzerinden yapar. 

5. Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının 

düzeltilmesi okul yönetimincevelilerinden istenir. Veli üç ay içinde bu işleri yapmadığı veya 

girişimde bulunmadığı takdirde gereğiyapılmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne 

bildirilir. 

6. Zorunlu öğrenim çağında olup herhangi bir nedenle okula kaydı yapılmamış 

çocukların kayıtları, tespitedildiklerinde yapılır. Okuma yazma bilmeyenler, yaşlarına 

bakılmaksızın birinci sınıfa kaydedilir. Budurumdaki öğrencilerin zorunlu öğrenim çağını 

doldurmaları hâlinde MEB MEB İKY’nin 31 ncimaddesi hükümlerine göre işlem yapılır. 

7. Zorunlu öğrenim çağına gelmiş olup özel eğitim tanısı konulmamış ve yerleştirme 

kararı alınmamış olanlarında kaydı ilköğretim okullarına yapılır. 

8. Fiziki kapasitesi dolmayan okullara, kayıt alanı dışından da kayıt yapılabilir. 

Kapasitenin üstünde başvuruolması durumunda başvuranlar arasından kura ile öğrenci alınır. 

9. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların yeni 

kayıtları, durumlarınıbelgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine 

bakılmaksızın istedikleri ilköğretimkurumlarına yapılır. 

10. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 

15/08/2013 tarih ve 2097382 sayılı “ilköğretim kurumlarında kayıt ve nakiller” konulu yazısı 

doğrultusunda işlem yapılır. 

11. E-okul üzerinden bilgi giriş modülünde okul içindeki sınıf değişikliği talepleri, veli 

bilgi girişi ve öğrenci dosya bilgileri işlenir. 

12. E-okul üzerinden mevcut ve yeni açılan şube sayıları işlenir.  

13. E-okul üzerinden aday kayıtta bekleyen öğrencilerin kesin kayıtları yapılır.  

14. Aday kayıtta bekleyen öğrencilerin kesin kayıtları yapılır.  

15. Okuldaki tüm öğrencilerin(özellikle de 1.sınıfların) resimleri e-okula yüklenir.  

 

Anaokula ve Anasınıflarına Kayıt 

1. Anaokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu 

itibarıyla 37 aydan gün alan ve 66 ayını doldurmayan çocukların kaydı 

yapılır.(OÖEKY Madde: 10/a). 

2. Ana sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayını 

dolduran ve 66 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir.(OÖEKY Madde: 10/b-

12). 
3. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme 

Kurulunca düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına 

yerleştirilmeleri uygun görülen 37-66 ay arası çocuklar, ağır ve çok ağır düzeyde 

zihinsel ve birden çok yetersizliği olmamak şartıyla 10 çocuk bulunan sınıflarda 

ikiden, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise birden fazla olmayacak şekilde 

kaydedilirler.(OÖEKY Madde: 10/c). 

4. Çocukların, ailelerinin ikamet ettikleri yere en yakın okul öncesi eğitim kurumuna 

kaydedilmeleri esastır. Ancak, belgelendirilmek kaydıyla çalışan anne-babalar 

çocuklarını, boş kontenjan olması ve Çocuk Yerleştirme Komisyonunca uygun 

bulunması durumunda iş yerine en yakın okul öncesi eğitim kurumuna da kayıt 

yaptırabilirler. Komisyon, millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür 

yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesinde bulunan okul 

öncesi eğitim kurumlarının özelliklerine göre seçilen en çok dört okul 

müdüründen oluşur. Komisyon üyeleri, il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından 

belirlenir. Komisyon, çocukların ikâmet ettikleri yerleri ve kurumların 
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kapasitelerini dikkate alarak, dengeli bir şekilde okul öncesi eğitim kurumlarına 

kaydedilmeleri için gerekli plânlamayı yapar.  

5. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, yapılan plânlamayı okul öncesi eğitim kurumları 

ile muhtarlıklara yazılı olarak bildirir. Okul müdürleri plânlamaya ilişkin 

komisyon kararını, okulda velilerin görebilecekleri bir yere asar ve uygulanmasını 

sağlar. Kontenjanı dolmayan kurumlara bölge dışından da çocuk kaydı yapılır. 

(OÖEKY Madde: 10/d). 
6.    60-66 ay arası çocuklardan gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanlar, velisinin 

       yazılı isteği üzerineilkokula, diğerleri ise okul öncesi eğitim kurumlarına 

       kaydedilebilir. (OÖEKY Madde: 10/e). 

7.   Bir gruptaki çocuk sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır. Çocuk 

      sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azamî 

      çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek anasınıflarında ve uygulama  

      sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuksayısı 25 e kadar  

      çıkarılabilir. (OÖEKY Madde:8) 

8.   Önceki yıla ait anasınıfı gelişim raporları e-okulda doldurulur. 

 

Öğrenci Nakil/Okul Değiştirme (MEB İKY Madde:18)  

1. Okul yönetimi hükümlerindeki şartları taşıyan öğrencinin naklini öğrenci 

velisinin başvurusu üzerine e-okul ortamında gerçekleştirir. 

2. İkinci dönemde nakiller, dönem başından on beş gün sonraya kadar yapılır. Bu 

tarihten derslerin bitiminekadar doğal afet, sağlık ve ailenin nakli gibi nedenler 

dışında nakil yapılmaz. 

3. İller arası nakillerde en çok beş günlük süre devamsızlıktan sayılmaz. 

4. Okula naklen gelen ve giden öğrencilerin listesi, e-okul sisteminden ders yılı 

sonunda alınarak dosyasında saklanır. Ayrıca nakil gidecek öğrenciler için e-okul 

üzerinden nakil istek onayı verilmiş olmalıdır ve ayrılma işlemleri modülünde 

okuldan ayrılan öğrenci/öğrenciler için gerekli işlemler yapılır.  

5. Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan okullarda öğrenim gören öğrenciler, e-okul 

sistemi üzerinden taşıma merkezi olarak belirlenen ilköğretim okuluna naklen 

kaydedilirler. Bu anlamda kurumdaTaşımalı Eğitim Dosyası tutulur. 

6. Öğrencisinin tamamı taşınan okullarda, elektronik ortamda tutulanlar dâhil her 

türlü defter, dosya, kayıtlar veresmî belgeler, taşıma merkezi ilköğretim okuluna 

teslim edilerek saklanır ve okuldaki taşınır malların listesi, millî eğitim 

müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. 

7. Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar eğitimi veren ilköğretim okullarında 

meslek derslerinden sınıf tekrarına kalan öğrencilerin, meslek dersleri dışındaki 

derslerden başarılı olmaları hâlinde başka bir ilköğretim kurumunun bir üst 

sınıfına nakilleri yapılır. 

8. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların nakilleri 

durumlarını belgelendirmeleri şartıyla istedikleri ilköğretim okuluna yapılır. 

9. Denklik ile kayıtta (MEB İKY Madde:20), sınavla kayıtta ise (MEB İKY 

Madde:21)hükümleri uygulanır. 

10. Zorunlu eğitim çağına gelmiş, özel eğitim gerektirenveya tanısı konulmamış ve 

yerleştirme kararı alınmamış her bireyin başvurduğu okul ve kurumlara kaydı 

yıllık çalışma takviminde belirlenen süreye bakılmaksızın yapılır.(MEB İKY 

Madde:17, MEB ÖEHY Madde:7-8,75-76). 

11. Aynı tür ve kademedeki özel eğitim okul ve kurumları arasında nakillerde yeni bir 

yerleştirme kararı istenmez.(MEB ÖEHY Madde: 80). 
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12. 37-66 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi 

zorunludur. Ancak, bu bireyler için okul öncesi eğitim Özel Eğitim 

Değerlendirme Kurul Raporu ile velisinin yazılı onayı doğrultusunda eylül ayı 

sonu esas alınarak 78 aya kadar uzatılabilir. e-Okul sistemi üzerinden kaydı 

yapılan ve okul öncesi eğitim süresi uzatılan çocuklar velisinin resmi başvurusu 

ve il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile uygun kuruma yerleştirilir. Özel 

eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimlerini, öncelikle okul öncesi 

eğitim kurumlarında kaynaştırma uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan 

akranları ile aynı sınıfta veya özel eğitim sınıflarında sürdürmeleri esas olmakla 

birlikte 37-66 ay arasındaki çocuklar için özel eğitim anaokulu, 48-66 ay 

arasındaki çocuklar için okul ve kurumlar bünyesinde özel eğitim anasınıfları 

açılabilir.(MEB ÖEHY Madde: 29). 

13. İlköğretim kurumlarında kayıt ve nakiller MEB Temel Eğitim Genel 

Müdürlüğünün, 15/08/2013 tarih ve 2097382 sayılı yazılarında belirtilen hususlar 

doğrultusunda gerçekleşir. 

 

Devam-Devamsızlık ve Kayıt Silme 

İlköğretim kurumlarında devam zorunludur (Anayasa Madde: 42, 222 Sayılı Kanun, 

Madde: 2, MEB İKY Madde:25). Devamsız öğrencilerle ilgili işlemler, 222 Sayılı 

Kanun’un 52, 53, 54, 55, 56 ve 59, MEB İKY’nin 25 ve 27 nci maddelerine göre yürütülür. 

Ortaokul öğrencilerine ayrıca devamsızlık konusunda yaptırım uygulanır. (MEB İKY 

Madde: 109) 
1. İlköğretim kurumlarındaki öğrencilerden okulun bulunduğu yerleşim biriminin 

dışına çıkan, adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu, okul 

yönetimince e-okuldaki devam bölümüne zamanında işlenir. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-

okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir. Yurt dışına giden öğrencilerin 

yurt dışı adresi, okul yönetimince e-okul sistemine işlenir. Bakanlıkça yurt dışındaki okullara 

devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler alınır. Bu durumdaki öğrencilerin kayıtları, yaşları 

zorunlu öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar silinmez. (MEB İKY Madde: 27). 

2. Normal ve ikili öğretim yapan okullarda ilk derse girdiği halde sonraki bir veya 

daha sonraki derse özürsüz girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır.(MEB İKY 

Madde:26). Ayrıca öğrencilerin günlük olarak e-okul sistemine devamsızlıkları işlenir. 

Sürekli devamsız öğrenciler de e-okul sistemine işlenir. 

3. Özürlü devamsızlıkla ilgili (MEB İKY Madde:28) işlemler yapılır. Öğrenciye okul 

yönetimince kabul edilebilir özrüne dayalı olarak bir ders yılında en çok 15 gün izin verilir 

Özre bağlı izinler devamsızlıktan sayılmaz. Bu izinler okul müdürü veya yetkili kılacağı 

yardımcıları tarafından, en az yarım gün olmak üzere parça parça ya da toptan verilir.(MEB 

İKY Madde: 29) 
4. Yurt içi ve yurt dışı yarışmalar ve bunlara hazırlık çalışmalarına velinin onayı ile 

katılacak öğrenciler, organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar.(MEB İKY 

Madde:28) 
5. Okula geç gelmeyi önlemek için, önlemler alınır. (MEB İKY Madde:30) 

6. Sağlık durumu nedeniyle okula devam etmesinin uygun olmadığına ilişkin sağlık 

kurulu raporu alanlar ile imam-hatip ortaokuluna kayıt yaptıran veya devam eden ve hafızlık 

eğitimine başladığını belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu 

aranmaz. Sağlık raporu alanlar raporları süresince, hafızlık eğitimi alanlar bu eğitimleri 

süresince eğitim ve öğretim yılı başından itibaren en fazla bir eğitim ve öğretim yılı okula 

devam etmeyebilirler. Bu sürenin bitiminde okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula 

döndüklerinde devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün 
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sorumluluğu ve koordinesinde alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava 

alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilirler.(MEB İKY Madde:31/a) 

7. Ancak mecburi ilköğretim çağı dışına çıkan ve iki yıl daha öğrenim görmesine 

imkân verilen ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıfındaki öğrencilerin o 

öğretim yılı sonuna kadar okula devamları sağlanır. Bu kapsamdaki öğrencilerden başarısız 

olanlar ile ara sınıflarda öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl uzatma hakkını kullanan 

öğrencilere, ders yılı sonunda öğrenim belgesi düzenlenir ve bu öğrencilerin kayıtları e-okul 

sistemi üzerinden Açık Öğretim Ortaokuluna yapılır.(MEB İKY Madde:31/ç) 

8. Okulöncesi eğitim kurumlarına kayıtları yapılan çocukların kuruma devam 

etmelerinin sağlanması esastır. 

Ancak, özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre okula 

günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır. Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam 

etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz 

olarak aralıksız 20 gün okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde belirtilen süre içinde 

ücretleri yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir. 

Çocukların devamsızlıkları, e-okul sistemine işlenir ve öğretmenler ile yöneticiler tarafından 

takip edilir. (MEB OÖEKY Madde:14) 

9. Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına 

ilişkin tabip raporu ile kuruma devam edebilirler. (MEB OÖEKY Madde:15) 

10.Gerekliyse e-okul üzerinden devamsızlık mektubu gönderilmiş olmalıdır. 

(Devamsızlık işlemleri başlığı altında yer alan devamsızlık mektubu bölümü tıkladıktan sonra 

uyarı dilimi (7-12-17-20 gibi) listede devamsızlık mektubunun gönderilip gönderilmediğine 

bakılır.) 

11. YSÖP modülünde öğrenci varsa okula kayıt olmama nedenleri e-okula işlenir. 

 

       İlköğretim Kurumarı İçin Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) ile ilgili işlemler 

25/08/2011 tarih ve 2011/47 Nolu genelge doğrultusunda yürütülür. Ayrıca Temel Eğitim 

Genel Müdürlüğünün 12/10/2013 tarih ve 2975576 sayılı yazıları dikkate alınır. 

 

Öğrenci Karnesi 

1. Öğrencilere, e-okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne 

verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile “davranışlarına” ilişkin değerlendirme 

sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir.(MEB İKY 

Madde:45). 
2. Velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilkokul 1, 2 ve 

3 üncü sınıf öğrencilerine, Kasım ve Nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde Öğrenci 

Gelişim Raporu verilir. (EK-15). 

3. Sınıf veya şube rehber öğretmeni ile ilgili müdür yardımcısı öğrencilerin karnelerini 

doldurur ve öğrenci sınıfgeçme defterine işler. Karne, birinci dönem sonunda velilere 

imzalatılır ve geri alınır. Ders yılı sonundadağıtılan karneler geri alınmaz. 

4. Merkezi sınav sistemine girecek öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri sınav işlemleri 

modülünde ilgili bölüme işlenir. 

 

Öğrencilere Uygulanacak Yaptırımlar 

1. Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine, gelişim özellikleri dışındaki 

olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından 

biri uygulanır.(MEB İKY Madde:108, 109) 

2. Yaptırımın takdirinde, MEB İKY’nin 110 ncu maddesinde sıralanan hususlara 

dikkat edilir. 
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3. Yaptırımların uygulanmasında, MEB İKY’nin 111 nci maddesinde sıralanan 

esaslara uyulur. Yaptırımlar, e-okul sistemindeki öğrenci bilgileri bölümüne işlenir. 

4. Disiplinle ilgili diğer hususlara ilişkin olarak MEB İKY’nin 112-115, 119, 123-

124, 126-127, 132-134 ncü maddelerindeki hükümlere uygun hareket edilir. 

5. Yaptırımların dosyalara işlenmesi ve silinmesi: Öğrenci Davranışlarını 

Değerlendirme Kurulu, yaptırıma neden olan davranışları bir daha tekrarlamayan ve iyi hâlleri 

görülen öğrencilerin yaptırımlarını ders yılısonunda yapılacak toplantıda alacağı kararla 

ortadan kaldırabilir. Yaptırım kararı kaldırılan öğrencinin bilgileri, e-okul sisteminin öğrenci 

bilgileri bölümünden silinir. Ancak, ders yılı sonunda yaptırımın kaldırılamaması durumunda 

karar, ileriki dönem veya ders yılı sonunda da alınabilir. (MEB İKY Madde:127). 

6. Ödül verilmesi: Onur belgesiyle ödüllendirilen öğrencilerin adları, özel olarak 

yapılacak bir toplantı veya bayrak töreninde kurul üyeleri ve diğer öğretmenlerin önünde 

öğrencilere duyurulur. Teşekkür, Takdir, Başarı ve Üstün Başarı Belgesiyle 

ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte 

öğrencilere verilir. (MEB İKY Madde:133). 

7. Önceki yıla ait davranış notları e-okula girilir. 

 

Not Çizelgeleri 

Öğretmenler, her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-okul sistemindeki 

Öğretmen Not Çizelgesine zamanında işler. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince, e-

okul sisteminden çıktısı alınan Öğretmen Not Çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol 

edilerek imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra dosyasında saklanır.(MEB 

İKY Madde:41). 

 

Sınıf Geçme Defteri 

Silintisiz ve kazıntısız olarak düzenlenen “sınıf geçme defterleri”, e-okul sisteminden 

yılsonunda çıktısı alınarak ilgili müdür yardımcısı ile müdür, tek öğretmenli okullarda sadece 

müdür, müdür yardımcısı bulunmayan okullarda ise müdür ile müdürün görevlendireceği bir 

öğretmen tarafından imzalanıp onaylandıktan sonra saklanır.(MEB İKY Madde:104)  

 

Belgelerin Düzenlenmesi (MEB İKY Madde:58-59) 

Öğrenim ve nakil belgeleri ile okulda sürekli olarak saklanması gereken defter ve 

belgeler silintisiz ve kazıntısız olarak düzenlenir. 

Ancak, öğrenim ve nakil belgeleri ile diğer kayıt ve belgelerin düzenlenmesi sırasında 

sehven yapılan yanlışlıklar silinti ve kazıntı yapılmaksızın, yanlışlık okunacak şekilde üzeri 

tek çizgi ile çizilip üst kısmına doğrusu yazılır. Mahkeme kararı ile öğrenim belgesi ve diğer 

belgelerdeki bilgilerde yapılan değişiklikler, mevcut bilgiler değiştirilmeden öğrenim belgesi 

ve diğer belgenin arkasına yeni şekliyle yazılır. Bu düzeltmede düzeltmenin tarihi, düzeltmeyi 

yapanın adı, soyadı yazılır ve imzalanarak onaylanır. 

1. Okuldan aldığı nakil belgesini, diplomasını veya öğrenim belgesini kaybedenler, okul 

müdürlüğüne bir dilekçe ile başvururlar. Okul müdürlüğünce, kayıtlara göre dilekçe sahibinin 

aldığı belge ve diploma ile başka bir okula yazılmadığı belirlendikten sonra, dilekçenin altına 

veya arkasına, örneğine uygun onaylı bir belge verilir. Durum, öğrenci kayıt defterine de 

işlenir (Ek-4). 

2. Aldıkları bu belgeleri kaybedenlere, aynı yöntemle yeniden belge verilir. 

3. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtlarının yok olması hâlinde, 

belgelerini kaybedenlere öğrenim durumlarını kanıtlamaları şartıyla örneğine uygun belge 

verilir (Ek-5). 

4. E-okul sisteminde kaydı bulunanlardan öğrenim belgesi ve diplomasını kaybedenlere 

de bu madde hükümleri çerçevesinde e-okul sistemi üzerinden onaylı belgeler verilir. 
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Öğrenci Gelişim Dosyası 

Her öğrenci için e-okul sisteminde öğrenci gelişim dosyası tutulur. Okul yönetimi ve 

ilgili öğretmenler dosyabilgilerinin sisteme zamanında işlenmesinden sorumludur. Öğrenci 

gelişim dosyasına pedagojik olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez. (MEB İKY 

Madde:23). 

  

Öğrenci Kılık Kıyafetleri  

Öğrenci kılık ve kıyafetlerinin 27/11/2012-28480 RG yayımlanan “Millî Eğitim 

Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik” ve 

25/07/2013-28718 RG yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık 

ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile öğrenci 

okul kıyafetleri konulu 28/08/2013 tarihli 2013/24 Nolu Genelgede belirtilen hususlara 

uyulur.   

Öğrenci Kıyafetleri (MEB İKY Madde: 141, MEB İle Diğer Bakanlıklara Bağlı 

Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmeliğin 25/07/2013 -

28718 RG yayımlanan değişiklik)  “Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet 

giymeye zorlanamaz. Ancak, okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde, 4 

üncü maddede yer alan sınırlamalara aykırı olmamak kaydıyla, velilerin yüzde ellisinden 

fazlasının muvafakati alınarak ilgili eğitim-öğretim yılı için okul kıyafeti veya kıyafetleri 

belirlenebilir.” Hükümlerine uyulup uyulmadığına dikkat edilmesi gerekir. 

Anaokulları ve ana sınıflarında; TTKB 09/09/2013 tarih ve 132 sayılı Kararı ile kabul 

edilen Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan form ve raporların tutulur.  

 

Öğrenci Nöbet Hizmetleri (MEB İKY Madde:138) 

1. Küçük yaşlardan itibaren görev ve sorumluluk duygularını geliştirmek, okulun 

yönetim işlerinde görev almalarını sağlamak amacıyla ortaokul ve imam-hatip ortaokulu 

öğrencileri, okul yerleşim alanı içinde nöbet görevlerini yürütürler. 

2. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar, okul yönetimince yazılı olarak belirlenir ve 

nöbetçi öğrencilere duyurulur. 

3. Yatılı okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti de tutulur. 

4. Nöbetçi öğrenciler yazılı ve uygulamalı sınavlara katılırlar. 

 

Öğrenci Sağlığı ve Güvenliği (MEB İKY Madde:139) 

1. Öğrencilere okul ve çevresinde sağlıklı, güvenli bir eğitim-öğretim ortamı 

sağlanması esastır. 

2. Öğrencilerin sağlık muayeneleri ve gerekli aşıları, periyodik olarak yürürlükteki 

mevzuat hükümlerine göreyapılır. 

3. Gündüzlü ve sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık ocağı veya sağlık kurum 

ve kuruluşlarına sevkleri yapılır. 

4. Okulun temizlik ve düzeninin sağlanması, derslik, laboratuar, işlik, yemekhane, 

yatakhane gibi yerlerde ısı, ışık ve havalandırmanın sağlık şartlarına uygun olması, 

öğrencilerin kılık-kıyafetlerinin sağlıklı ve düzenliolması için gerekli önlemler alınır. 

5. Öğrencilerin sağlıklı beslenebilmeleri için kullanılacak sofra gereci, masalar ve 

diğer araçlar sağlık koşullarına uygun olarak bulundurulur. Mutfak veya yemek odası 

bulunmayan okullarda sınıflar, temizlik ve bakımıyapılmak koşuluyla bu amaç için 

kullanılabilir. 

6. MEB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın 03/01/2000/07; 2000/01 Sayılı Genelgesi 

uyarınca, yönetici ve öğretmenler tarafından okullarda diyabetli (şeker hastası) öğrenci 

bulunup bulunmadığı araştırılarak; 
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a. Tespit edilen diyabetli öğrencilerin aileleriyle işbirliği yapılmak suretiyle sağlık 

kurumlarında tedavileri izlenir. 

b. Yatılı ve pansiyonlu okullarda ders programlarını aksatmadan diyabetli öğrencilerin 

sabah, öğle, akşamana öğünleri ile kuşluk, ikindi ve yatsı vakitlerinde ara öğünlerini 

zamanında alabilmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılır. 

c. Yemek servisi bulunmayan okullarda diyabetli öğrencilerin kendileri tarafından 

temin edilen yemekleri, ana ve ara öğünlerde yiyebilmeleri için yer ve zaman yönünden izin 

verilir. 

  

PERSONEL İŞLERİ 

Atama-Nakil İşlemleri:  

1. MEB TTK’nın 07/07/2009 -80 Sayılı Kararı ekindeki Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı 

Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar 

İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları 

Derslere İlişkin Esaslar içeriğinde belirtilen şartları taşıyanlar öğretmen olarak atanır. 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin 

Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik ile bu yönetmeliğe dayalı olarak gönderilen 

genelgeler ve Norm Kadro Uygulaması Kılavuzu hükümleri doğrultusunda görev 

yerleri belirlenir.   

2. Atama ve yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin işlem evrak en geç 10 gün 

içerisinde 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilgililere tebliğ edilir. 

Atama evrakı tebliğ edilenler DMK’nin 62 ve 63. maddelerinde belirtilen süre içinde 

göreve başlamak zorundadırlar. (MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliği, Md: 51).  

3. Okul ve kurumların norm kadro sayılarının norm kadro ölçütleri çerçevesinde 

değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları 

eylül ayında yeniden belirlenir. (MEB’e Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici ve 

Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Md:18).  

 

Personelin Görevleri ve İş Bölümü  

1. İlköğretim kurumu müdürü; görev tanımında görevler (2508 Sayılı TD) bölümü ve 

diğer mevzuattaki işleri yerine getirmekle yükümlüdür.  MEB İKY’nin 60-62. 

Maddeleri doğrultusunda yöneticiler arasında görev dağılımı yapar. Her yönetici, 

yapılan görev paylaşımındaki görevlerine göre iş takvimi ve yıllık çalışma 

programlarını hazırlar. (MEB İMBRTY, Md: 8/1-e). 

2. Öğretmenlere; sosyal kulüp danışman öğretmenliği, sınıf/şube rehber öğretmenliği, 

okutacağı ders ve sınıflar, belirli gün ve haftalar, anma ve kutlama etkinlikleri, nöbet 

ile eğitim-öğretim kapsamındaki diğer görevler verilir. Müdür ve müdür yardımcıları 

tarafından kendilerine verilen yazıları yazmak, gelen-giden yazıları dosyalamak gibi iş 

ve işlemleri yürütecek memur sayısının birden fazla olması durumunda, okul 

müdürlüğünce aralarında iş bölümü yapılır. (MEB İKY, Md: 77) 

3. Ambar memuru; Taşınır mal mutemetliğini 28/12/2006 -11545 Sayılı BKK ile 

yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapar. (MEB İKY, 

Md:79). 

4. Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Memuru; Taşınır mal kayıt ve kontrol memuru, okulun 

bütün taşınırlarından sorumludur. Dayanıklı taşınır ve tüketim maddeleri ile ilgili her 

türlü işlerin, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar. 

Ayrıca, müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yerine getirir. (MEB 

İKY, Md:80). 
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5. Okuldaki yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak planlama ve 

iş bölümüne göre görev yapar.(MEB İKY, Md: 91). 

6. Okuldaki yardımcı hizmetler ve genel idare hizmetleri sınıfındaki personelin görevleri 

ile ilgili yönetmelik maddeleri görülebilecek bir yere asılır. Görev dağılımları yazılı 

olarak bildirilir. (MEB İKY, Md: 92). 

7. Yatılı ilköğretim kurumlarında bütün hafta çalışanların haftalık izinleri, görevlerini 

aksatmayacak şekilde toplu olarak veya belli süreler hâlinde verilir. (MEB İKY, Md: 

93). 

8. Hizmetli sayısı üç ve daha fazla olan okullarda, bina ve eklentilerinin güvenliğini 

sağlamak üzere hizmetliler “gece bekçiliği” yapmak üzere görevlendirilir.(MEB İKY, 

Md:89). 

9. Personel arasındaki iş bölümü ve görevlerin değişmesi durumunda, devir-teslim 

işlemleri yerine getirilir. (MEB İMBRTY, Md: 17/e-5). 

10. Ders dağıtım çizelgeleri, Kasım ayı başında ve öğretim yılı içerisinde ders saatlerinde 

yapılan değişiklikler il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilir. (MEB İMBRTY, 

Md: 17/e-3) 

11. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan çalışan ücretli, sözleşmeli 

öğretmen ile personelin sigorta ve vergi kesintilerinin yapılması; emekli olup da çalışan 

personelden “Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilir. (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu- Geçici Madde: 14), 
12. Yöneticilerin maaş karşılığı yeter sayıda derse girer. (MEB Yönetici ve 

Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar- Madde:5), 
13. Ders saati ücretli görevlendirilen öğretmenlerin, ders saati sayılarının uygun olur. 

(MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar), 
14. Kantinde ve mutfakta çalışanların, gerekli çalışma belgesine sahip olması ve periyodik 

sağlık kontrollerinin yaptırılıe. (MEB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 17/04/2007 

tarih ve 2007/33 Sayılı “Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen 

Kuralları” Konulu Genelgesi). 

15. Kamu -özel kurum ve kuruluşları ile mahallinde üretilerek toplu tüketime sunan gıda 

işletmesi ve yemek fabrikaları, ürettiği yemek partisinin her çeşidinden alınan bir örneği 

72 (yetmiş iki) saat uygun koşullarda saklamakla yükümlü olur. (Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yazısı)  

 

Özlük İşlemleri 

1. Her personel için “Personel Şahıs Dosyası” düzenlenir (MEB İKY, Md: 102/EK-

14). Bu dosyada atama kararnamesi, izin, rapor, ödül, ceza vb. belgeler bulundurulur. 

2. Herhangi bir özrü nedeniyle görevine gelemeyenler, özürlerini 2 gün içinde haber 

vermek ve 7 gün içinde belgelemek zorundadır.(MEB İKY, Md: 66). 

3. Öğretmenler, yaz ve dinlenme tatilleri dışında, görev yerinden izinsiz ayrılamazlar. 

Dönem ve yaz tatiline ayrılırken adreslerini okul yönetimine bildirirler.(MEB İKY, 

Md: 67). 

 

Disiplin İşlemleri:  

1. Personelin yazılı istekleri mevzuatına uygun olarak yerine getirilir veya ilgili birimlere 

zamanında gönderilir. 

2. Çalışan personelin kıyafetleri, ilgili yönetmeliklere uygun olur. (MEB İle Diğer 

Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetine İlişkin 

Yönetmelik; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine 

Dair Yönetmelik değişik (08/10/2013-28789 RG). 
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3. Personelin disiplin ve ödül işlemleri gerektiğinde ödül ve ceza mevzuatına uygun 

sonuçlandırılır.  

Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül 

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre 

başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, 

kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde 

azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan 

hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak 

katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, 

ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara 

üstün başarı belgesi verilir. 

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler 

tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 

200’üne kadar ödül verilebilir. 

Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki 

dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve 

Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde 

ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın ocak ayı sonuna kadar Devlet 

Personel Başkanlığına bildirilir. 

Kılık-Kıyafet 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair 

Yönetmelik ile 08/10/2013-28789 RG yayımlanan yönetmelik değişikliğinde belirtilen 

hususlara gore davranılır.  

Nöbet İşlemleri: 

MEB İKY (Md:71) uyarınca; 

1. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili 

öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen 

nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin; 

a. Normal öğretim yapan okullarda gün süresince,  

b. İkili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır.  

c. Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda,  

d. Aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar.  

2. Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 

hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. İhtiyaç duyulması hâlinde 

bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.  

3. Hamile öğretmenlere ise doğuma üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi 

verilmez. Okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet 

görevi verilmez. 

4. Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 20 dakika önce başlar, son ders bitiminden 20 

dakika sonra sona erer. 

5. Nöbetin bitiminde nöbetçiler tarafından nöbet defteri (MEB İKY, Md: 102/EK-14/a-

2) doldurularak imzalanır.  

 

Belletici Öğretmen 

MEB İKY (Md:74) veMEB PGM’nin 17/12/2007-91 Sayılı “Belletici Öğretmen 

Görevlendirilmesi”  Konulu Genelgesi uyarınca:  

1. Yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek, etütlerde ders 

çalışmalarını sağlamak ve çalışmaları sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne 

yardımcı olmak üzere okulun sınıf veya branş öğretmenlerinden ya da diğer okullarda 
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görev yapan öğretmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî eğitim müdürünün 

onayı ile belletici öğretmenler görevlendirilir. 

2. Belletici öğretmen ihtiyacı;  

a. Öncelikle aynı okulda görevli istekli öğretmenler arasından,  

b. Okulda istekli öğretmen bulunmaması durumunda aynı yerleşim birimindeki diğer 

eğitim kurumlarında görevli istekli öğretmenler arasından, 

c. Her iki durumda da yeterli sayıda istekli öğretmenin bulunmaması hâlinde aynı 

okulda görevli durumu uygun öğretmenler arasından kura ile yeterli sayıda 

görevlendirme yapılarak karşılanır. 

d. İhtiyaç duyulması hâlinde yerleşim biriminden uzakta bulunan yatılı ilköğretim 

bölge okullarının özelliği de dikkate alınarak bu okullarda görevli okul öncesi 

öğretmenleri de belletici öğretmen olarak görevlendirilir. 

3. Asker öğretmenlere belleticilik görevi verilebilir; ancak asker öğretmenlere ek ders 

ücreti ödenmez. 

 

Genel Denetim İşlemleri 

1. Okulda teftiş için Teftiş Dosyası (MEB İKY, Md: 102/EK-14) tutulur. Genel 

teftişten sonra kuruma gönderilen rapora ve teftiş tebliğine uygun işlemler yerine 

getirilir.  

2. Müdür tarafından sınıf ziyaretleri yapılarak, belirlenen hususlar için gerekli 

rehberlikte bulunulur, varsa ihtiyaçları giderilir. Personelin çalışmalarını izleme 

defteri tutulur (MEB İMBRTY, Md: 17/e-7). 

 

Aday Personelin Yetiştirilmesi  

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik; MEB Aday Memurlarının 

Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik; Adaylık Eğitimi Konulu Genelge ve MEB Aday 

Memurlarının Yetiştirilmelerine Yönelik Hazırlayıcı Eğitim Programı (2423 ve 2436 Sayılı 

TD); PGM’nin 25/11/2004-86638 ve 18/10/2007-66503 Sayılı Yazıları ile 1997/102 Sayılı 

Genelgesi) uyarınca; 

1. Aday öğretmenler için rehber öğretmen görevlendirilir. Rehber öğretmen, aday 

öğretmenin çalışmalarını kontrol edip, gerekli yardımları yaparak aday hakkında aylık 

raporlar düzenler. 

2. Adaylık eğitimleri mesai saatleri dışında yapılarak, derslerin açık geçmesi önlenir, 

aday öğretmene, öğrenmesi amacıyla, boş zamanlarında bir yöneticinin yanında, idarî 

iş ve işlemlerde çalışma görevi de verilir. 

3. Adaylık sürecinde temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim sonuçlarına göre işlem 

yapılır, belgeleri ilgili birimlere gönderilip, sonuçlar özlük dosyasında saklanır. 

4. Öğretmenler dışındaki aday personelin yetiştirilmesi için de rehber eğitici 

görevlendirilir ve gerekli çalışmalar yapılır.                     

 

Personelin Hizmetiçi Eğitim Gereksinimi 

Personelin ihtiyaç duyduğu eğitim konuları iş başında belirlenir yetiştirilmesi için 

gerekli hizmetler yerine getirilir. (657 Sayılı DMK, Md:10,  MEB Hizmetiçi Eğitim 

Yönetmeliği, Md: 6).  

 

Tebliğler Dergisi ve Mevzuatın İzlenmesi 

Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan 

elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. Elektronik 

ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. (MEB İKY, Madde: 

65).  
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Okul Kantinleri 

Okul Kantinlerinin, 05/02/2013-28550 RG yayımlanan Okul Kantinlerine Dair Özel 

Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre denetimleri yapılır.  

 

Sendikal Faaliyetler 

1. Yöneticiler tarafından, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde olmak kaydıyla, 

Bakanlığımız çalışanlarının üye olabilecekleri hizmet kolunda kurulmuş olan 

sendikalar arasında herhangi bir ayrım gözetilmeksizin çalışmalarında kolaylık sağlanır. 

(MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün 2004/73 Sayılı Genelgesi). 

2. Sendikalar için imkânlar ölçüsünde fizikî mekân ile tanıtım ve duyuruların 

asılabileceği panolar oluşturulur, kurum müdürlerince üyelerin aylıklarından kesilen 

aidatları gösterir listeler ay sonlarında kurumda ilan edilir.  

3. Sendikal faaliyetlerin, kurumun aslî ve sürekli görevlerini aksatmadan, öğrencilere 

yansıtılmadan, çatışmalara sebep olmadan, uzlaşı anlayışı içinde yapılması 

sağlanmalı, konfederasyon ve şube yönetim kurulu üyelerine İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün teklifi üzerine valilikçe aylıksız izin verilir ve bunların sağlık işlemleri 

kurumlarınca yürütülür, sendika merkez ve şube yönetim kurulu üyelerine istemeleri 

halinde haftada 1 gün izin verilir, askere giden öğretmenlerin askerlik süresince 

sendika üyeliği askıya alınır. 

4. Sendika şubesi bulunmayan il ve ilçelerde, ildeki üye sayısı 100 ve daha fazla olan 

sendikanın il temsilcisi ile ilçedeki üye sayısı 50 ve daha fazla olan sendikanın ilçe 

temsilcisine, isteği üzerine haftada 4 saat izin verilir.  

  

Ayrıca; özel okullarda; 

Müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, uzman/usta öğreticilerin çalışma izin onayını 

zamanında alma, eğitim personelinin atama/görevlendirme onayına uygun çalıştırma durumu, 

çalışma izin süresi biten eğitim personelinin zamanında uzatılma durumu, okullarda görev 

yapan yabancı öğretmenlerin atama ve görevlendirme durumu, kurumdan istifa eden 

personelin ayrılma durumu, ayrılan personelin yerine yeni atanan personelin atama 

durumlarına bakılır. (MEB, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde: 26-28,44) 

Eğitim personelinin 5580 sayılı Kanunun, 8 nci maddesi gereği 2/3 oranında kadrolu 

olma durumu,  
 Kurucu veya kurucu temsilcisinin 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine göre eğitim 

personeli arasındaki iş sözleşmeleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan sözleşme formu (EK-5) 
esas alınarak en az bir yıl süreli olmak üzere üç nüsha düzenlenme durumu,  

 Ders saati ücretli olarak görevlendirilecek eğitim personeli ile bir yıldan daha az süreli 
de iş sözleşmesi yapılabilir olma durumu,  

 Sözleşmelerde, ilgilinin ihtiyari veya mecburi sosyal sigorta bağlantılı yardımlardan 
faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, mevzuata aykırı düşecek şekilde özlük 
haklarını zedeleyici hükümler bulunmama durumu,  

 Okullarda yöneticilik, eğitim ve öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre 
(emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek 
ödeme tutarlarından az ücret verilmeme durumu,  

 Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve 
personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline ödeme durumu, 
(Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.) 

 Kurumlardaki ek ders ücreti, resmî okullar için tespit edilen net miktardan az olmama 
durumu, ancak, resmî okul ve kurumlardan ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders 
ücreti net miktarı, resmî okullar için tespit edilen ek ders net ücretinin iki katını geçmeme 
durumu,  
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 Kurumlarda görevlendirilecek diğer personelle yapılacak iş sözleşmeleri, 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılıİş Kanununun hükümlerine 
göre yapılma durumu (MEB, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde:43) 

Kurumda görev yapan eğitim personeli ve diğer personele (EK-9) uygun kimlik kartı 
düzenlenmesi durumu dikkate alınır. (MEB, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 
Madde:65) 

 

HESAP VE AYNİYAT İŞLERİ 

TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN FİNANSMANI VE EĞİTİM HARCAMALARI BİLGİ 

YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (TEFBİS) 

Bakanlığımıza bağlı tüm eğitim kurumları 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yapılan 

tüm iş ve işlemlere ait verileri; http://tefbis.meb.gov.tr adresinden TEFBİS Projesinde yer 

alan; Okul Aile Birliği Modülü, Döner Sermaye İşletmeleri Modülü, Pansiyon Bütçeli 

İşletmeler Modülü, Okul Öncesi Eğitimi Modülü, Okullar Modülü, Milli Eğitim Müdürlükleri 

Modülü ve Özel Okullar Modülüne her türlü gelir-gider (harcama) ayni ve nakdi bağışlar ile 

diğer verileri sisteme girilir. 

Okula ait ödenmiş veya ödenmemiş su, elektrik, doğalgaz, telefon ve internet 

faturalarının takibi için düzenlenen; Okullar Modülündeki “Fatura Takip” işlemi altında yer 

alan “Fatura İşlemleri” bölümüne ilgili fatura bilgilerinin kayıtları okul kullanıcıları 

tarafından yapılır.  

TEFBİS Sistemine http://tefbis.meb.gov.tr adresini kullanarak girebilir. 

 Maaş ve ücret ödeme işlemlerinin usulünce yürütülmesi, “e-bordro döküm listesi” 

üzerinden takip edilmesi, harcama evrakının aslı ve örnekleri saklanır, 

 Maaş ödemelerinde sağlık raporu üzerine verilen hastalık izinlerinde (bazı hastalıklar 

ve yataklı tedaviler hariç) süreleri toplam yedi günü aşanlardan, o güne isabet eden 

zam ve tazminatlarının %25 eksik ödeme yapılır, 

 Ek ders ücret onayı alınır, 

 Ek ders ücreti aylık puantaj cetvelinin hazırlanması ve ek ders ücretleri ödenir (16 

Aralık 2006 tarih 26378 sayılı Resmi Gazete- 206/11350 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı: MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek ders Saatlerine İlişkin 

Karar) 

 Bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini 

yerine getiremeyen öğretmenlerin ücretlerinin ödeneceğine dair hüküm kaldırılmıştır. 

(Personel Genel Müdürlüğü’nün 03/06/2011/ 37291 Sayılı Yazısı ve İnsan 

Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 15/06/2012 tarihli yazısı) 

 09/10/2012 tarih ve 28436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim 

Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”gereğince; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca 

yürütülen okul sporları, halk oyunları ve izcilik faaliyetleri kapsamında geçici olarak 

görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, görevlendirildikleri tarihte kendilerine 

verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ulusal bayram ve genel 

tatiller ile cumartesi, pazar, yarıyıl ve yaz tatili de dahil olmak üzere fiilen görev 

yaptıkları her gün için 3(üç) saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek 

ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurum tarafından ödenir. Alınacak onayda 

görevlendirilen personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti, görev süresi ve diğer 

hususlar belirtilir. Bu hüküm 2(iki) öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere uygulanır ve bu 

kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele aynı günlerde asıl görevi için 

öngörülen ek ders ücreti ayrıca ödenmez. 
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 Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararı 

doğrultusunda; “Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti başlıklı 

30 uncu maddesi doğrultusunda 01/09/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, MEB’e 

bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans 

ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ek ders ücretlerinin sırasıyla 

%5 ve %15 artırımlı ödenir. 

 İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince 

haftada 2 saat artırımlı ödenir. (Kamu Görevlileri Hakem Kurulu)  

 Ders dışı eğitim çalışmaları kayıtları tutulur, ücretleri ödenir. (16 Aralık 2006 tarih 

26378 sayılı Resmi Gazete- 206/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - MEB 

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek ders Saatlerine İlişkin Karar-

Madde:17).  

 Ders dışı eğitim çalışması yapanlara haftada en çok 6 saat ek ders ücreti ödenir. 

Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir 

ders yılındaki toplam ders saati sayısının %6’sını geçemez. (Kamu Görevlileri Hakem 

Kurulu) Ders dışı eğitim çalışmalarının yürütülmesinde MEB Personel Genel 

Müdürlüğü’nün 2010-49 Sayılı Genelgesi ve ekinde yer alan Ders Dışı Eğitim 

Çalışmalarına İlişkin Esaslara uyulur. 

 Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların, bankalarla yapacağı “Maaş Ödeme 

Protokollerine” bağlı olarak edinilecek parasal kaynakların tamamının çalışan 

personele dağıtılır. (MEB İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 2012/08 Sayılı 

Genelgesi). 

 Okul-Aile birliği kurulları oluşturulur ve çalıştırılır. (MEB Okul-Aile Birliği 

Yönetmeliği-Madde:8-14). 

Okul-Aile Birliği gelir ve gider işlemleri yürütülür. (Millî Eğitim Bakanlığı Okul-

Aile Birliği Yönetmeliği - Madde:15-18). 
Okul-Aile Birliği’ne ait tüm harcamaların, belge tarih ve numaraları belirtilerek ve 

karar defterine yazılarak karar altına alınır ve harcamalar buna göre yapılır. 

Okul-Aile Birliği yönetim kurulunca defter, dosya ve belgeler usulünce tutulur. 

(MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği-Madde:23). 
Okul-Aile Birliği tarafından kurullara/ komisyonlara gerekli görevlendirmeler yapılır. 

Yönetim kuruluna (5 ) veli (MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği - Madde:12). 

Denetleme kuruluna (3) asil (3) yedek üye (MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği - 

Madde:14). 

 Öğrenci yetiştirme kursları kurs ücretinin tespit ve tahsil edilmesi, dağılımı, ödemeleri, 

vergilendirme gibi işlemleri yapılır. (ÖYKY Madde: 18-19-20-21). 

 

Sigortalı Çalıştırılan Personel 

1. Her işveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi 

tutmak zorundadır. (4857 Sayılı İş Kanunu, Md: 56). 

2.  Sigortasız/izinsiz personel çalıştırılıp çalıştırılmadığının belirlenmesi için muhtasar 

beyanname, izin onayı, SGK bildirimleri karşılaştırılır. Kurumda sigortasız personel 

çalıştırılamaz. Ücretli/sözleşmeli çalışan personelin SGK/Sosyal Güvenlik primleri 

zamanında yatırılır (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 16/01/2004 gün ve 25348 Sayılı RG).  
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3. Kamu idarelerinin denetim elemanları kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde 

yapacakları her türlü soruşturma ve inceleme sırasında çalışanların 5510 Sayılı Kanun 

gereği sigortalı olup olmadığını tespit ederek sigortasız çalıştırılanları ve pirime esas 

kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesine ilişkin tespitlerini en 

geç bir ay içinde kuruma bildirirler. (Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca 

Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik). 

4. Ücretli derse giren veya sözleşmeli çalıştırılan personel varsa, sigorta primleri 

ödenmeli ve sigortasız eleman çalıştırılmamasına dair mevzuata uyulur. (MEB Personel 

Genel Müdürlüğü’nün 28/02/2000-18328, 11/03/2011-16767 Sayılı Yazıları ve 

10/05/2001-39 Nolu Genelgesi) 

 

Bağışlar ve Gelirler 

Okulun genel işleyişi, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan bağışlar, 

okul-aile birliği ve köy muhtarlıkları gibi kuruluşlar yoluyla sağlanır ve gerekli harcamalar 

yapılır. Bu kuruluşlar aracılığı ile kabul edilen bağışlar ve elde edilen gelirler ile yapılacak 

harcamalara ilişkin iş ve işlemler ilgili mevzuata göre yürütülür. (MEB İKY Madde:143). 

20/07/2011 tarihli 2011/40 sayılı MEB Genelgesi ile 10/12/2012 tarih ve 210394 sayılı 

yazılar gereği “öğrenci velilerinin hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamayacağı” hususu 

dikkate alınır. 

 

Okul Kooperatifleri 

Sınırlı Sorumlu Okul Kooperatifleri Ana Sözleşmesi (2149 ve 2404 Sayılı TD), MEB’in 

08/11/1983-224; 1985/30 Sayılı Genelgeleri (2188 Sayılı TD), MB’nin 22/09/1983-120 Sayılı 

Genelgesi uyarınca; 

1. Yönetim-denetim kurulları oluşturulur ve bu kurullarda sadece öğrenciler görev alır. 

Öğretmenler kurulunda seçilen öğretmenler kurullara rehberlik eder. 

2. Ortak kayıt, yönetim kurulu karar, kasa, işletme, envanter ve bilanço, ortak alışveriş, 

demirbaş ve amortisman defterleri ile gerekli görülen yardımcı defterler tutulur. 

3. Ana sözleşme hükümlerine göre çalıştırılan okul kooperatiflerinin kurulmalarına ve 

statüsüne uygun olarak çalıştırılmalarına gerekli önem verilir. 

4. Okul Kooperatiflerinin, okul idareleri ve öğretmenler nezaretinde öğrenciler tarafından 

işletilmesi ticari faaliyet kapsamına girmez; dolayısıyla, okul kooperatifleri, Katma 

Değer Vergisine tabi değildir (Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel 

Müdürlüğünün, 2/4/1985-22880 Sayılı yazısı, 15/04/1985/30 Sayılı Genelge, 2188 

Sayılı Tebliğler Dergisi). 

  

Anasınıfı Gelir-Gider Durumu  

 1. Ana sınıflarının gelir ve gider muhasebesinin; DÖSE bulunan okullarda Tekdüzen 

Muhasebe sistemi üzerinden; DÖSE bulunmayan okullarda ise “İşletme Hesabı”na göre 

yürütülür. (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği- Mad:16, 43;) 

 2. Her türlü alım, yapım, onarım ve varsa hizmet alımı iş ve işlemlerinin “2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu” hükümlerine göre yürütülmesi; İhale komisyonu da  görevlerini, 4734 Sayılı KİK, 

4735 Sayılı KİSK ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine 

göre yürütür. (Mad:39).  

3. Yapılan her ihaleyle ilgili bilgilerin Kamu İhale Kurumu web sayfasına girilmesi; 

(Strateji Geliştirme Başkanlığının 29/12/2006 tarih ve 7218 sayılı yazısı) 

 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 35-43. maddeleri uyarınca; 
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1. Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen taban ve tavan ücretler arasında alınacak ücret 

belirlenir.(Madde: 35, 36). 

2. Yıllık tahmini bütçe hazırlanır (Ek-7) ve okulun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim 

müdürlüğünün onayına bağlanır.( Madde:38) 

3. Bütçe taslağında hizmet alımları dâhil, gelir ve giderler ayrıntılı olarak gösterilir. İlgili 

defterler mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz tutulur. 

4. Okul yönetimi bütçede gösterilen gider kalemleri dışında harcama yapamazlar. 

Bütçenin gider kalemleri arasındaki aktarmalar il/ilçe müdürünün onayı ile yapılır. 

5. Her muhasebe kaydının ispatlayıcı bir belgeye dayanması ve malî sonuç doğuran her 

işlemin muhasebe kayıtlarında gösterilmesi zorunludur. (Madde: 43). 

6. Kurumun parası bankalardan birinde, kurum adına açılacak tek hesapta bulunur. 

Kurum adına hesap açmaya veya kapatmaya, bu hesaptan para çekmeye, ödeme 

yapmaya veya havale göndermeye; müdür (Harcama Yetkilisi)- muhasebe memuru 

veya müdür yardımcısı (Gerçekleştirme Birimi- Muhasebe Memuru, ikili müşterek 

imzaları ile yetkilidir. Bu yetkililerin imza sirküleri ita amirince onaylanarak ilgili 

banka şubesine önceden verilir.(Madde: 42, Ek-7/b).  

7. Her türlü harcamalar, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine 

(31/12/2005-26040 Sayılı Resmi Gazete) uygun olarak yapılır. İlgili defterler 

zamanında ve eksiksiz tutulur. (Madde: 39). 

 

Okul Servis Araçları 

Okul yönetimleri, okul servis iş ve işlemleri, Okul Servis Araçları Hizmet 

Yönetmeliği uyarınca (06/08/2013-28730 Sayılı RG) yerine getirilir.  

Özel eğitim gerektiren bireylerin zorunlu eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak 

amacıyla, özel eğitim okullarında (görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engelliler ile otistik 

çocuklar eğitim merkezleri) öğrenim gören gündüzlü öğrenciler ile ilköğretim okulları 

bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarındaki engelli öğrencilerin ücretsiz taşınması sağlanır. 

(Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Okullara Ve Kurumlara Erişiminin Ücretsiz 

Sağlanması Hakkında Uygulama Esasları).  

Ayrıca; özel okullarda;  

Görevlendirilen eğitim personel veya diğer personelin iş sözleşmesinde belirtilen ücret 

veya aylık karşılığında ücret alma durumu, 

Onaylı maaş/ücret bordrolarının bir örneğinin kurumda bulunma durumu,  

Kadrolu, ücretli/sözleşmeli personelin SGK ile ilgili kesintilerin yapılma durumu,  

Kadrolu, ücretli/sözleşmeli personelin iş sözleşmelerinde belirtilen miktar ile 

maaş/ücret bordrolarının birbiriyle uyumlu olma durumu,  

Öğrenci velilerininden alınan ücretin MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin, 

54 ncü maddesine uygun olma durumu,  

Öğrenci velilerinden alınan ücret karşılığında fatura kesme durumlarına bakılır. 

 

   TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ 

 

1.Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevlendirmesi KBS Modülüne işlenir. (TMY-

Madde:6). 
2.Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutulur, bunlara ilişkin belge ve cetveller 

düzenlenir. (KBS sistemindeki Taşınır Modülüne İşlenmesi); TMY-Madde:6,10,11). 

3.Taşınır işlemlerinde, özelliklerine göre defterler tutulur.(TMY-Madde:9). 

4.Taşınırların kullanıma verilmesinde, zimmet fişlerinin düzenlenmiş ve ilgililerce 

imzalanmış olması gerekir. (TMY-Madde:10). 
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5.Taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında ve yılsonlarında 

taşınırların sayımının, sayım kurulu marifetiyle yapılır. (TMY-Madde:32/1,2). 

6.Dayanıklı taşınırlara sicil numaralarının verilmesi, ait olduğu bölümlere listeleri 

asılır. (TMY-Madde:10/ç, 36). 

7.Bağış ve yardım olarak edinilen taşınırlar dahil tüm taşınırlar için Taşınır İşlem Fişi 

düzenlenir. (TMY-Madde:10,16) 

8.Devir teslim işlemleriyapılır. (TMY-Madde:6,10, 19, 24, 31, 33) 

9.Taşınır Mallar Modülüne işlenen, her hangi bir sebeple çıkışı yapılan ve Taşınır 

İşlem Fişi çıktısı alınan taşınırın edinme/düşüm tarihinden en geç 10 gün içinde ilgili 

muhasebe birimine bildirilir. (TMY-Madde:30) 

10.Dersliklerde bulunan dayanıklı taşınırlar TMY Örnek-8 “Dayanıklı Taşınırlar 

Listesi”ne yazılarak, ilgili derslik sorumlusuna “Devir Kurulu” tarafından devredilir ve anılan 

liste bulunduğu yere asılır. (MEB Taşınır Mal Yönetmeliği Madde:33) 

11.Hurdaya ayırma, yok olma, sayım noksanı, kullanılmaz hale gelme nedeniyle 

yapılan çıkışlar kurulacak komisyonla yapılırı ve Kayıttan Düşme Onay ve Teklif Tutanağı 

düzenlenir; çıkışa esas Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek düşüm yapılır; yapılan bu işlemin 

Kayıttan Düşme Onay ve Teklif Tutanağına eklenen Taşınır İşlem Fişi ile ilgili muhasebe 

birimine bildirilir.(TMY-Madde:27-28) 

Belge ve Cetveller 

TMY  (Md: 5-11) uyarınca; Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak 

defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır. Taşınır 

işlemlerinde, işlem türüne göre aşağıda belirtilen belge ve cetveller kullanılır:  

1. Taşınır İşlem Fişi (Örnek: 5; 5/A)  

2. Zimmet Fişi (Örnek: 6; 6/A) 

3. Taşınır İstek Belgesi (Örnek: 7) 

4. Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: 8) 

5. Taşınır Geçici Alındısı (Örnek: 9) 

6. Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10) 

7. Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (Örnek: 11) 

8. Sayım Tutanağı (Örnek: 12) 

9. Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Örnek: 13) 

10. Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 14) 

11. Taşınır Hesap Cetveli (Örnek: 15) 

12.  Taşınır Kesin Hesap Cetveli (Örnek: 16) 

13. Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (Örnek: 17) 

14. Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 18) 

 

Taşınırların Giriş ve Çıkış İşlemleri ve Sicil Numarası Verilmesi 

TMY hükümleri uyarınca; 

1. Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması, 

yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulması, her bir kaydın belgeye 

dayanması şarttır. (Md:12). 

2. Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim 

alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine 

devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle 

kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı 

taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış kaydedilir. (Md:13). 

3. Giriş ve çıkış kayıtları Taşınır İşlem Fişine dayanılarak yapılır. (Md:13).  
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4. Taşınırların giriş ve çıkışlarıyla ilgili diğer hususlarda Yönetmeliğin 13-30. 

maddelerine göre işlem yapılır. 

5. Taşınırların devir işlemleri Yönetmeliğin 33. maddesi; Kamu idareleri arasında 

bedelsiz devirler ise, Yönetmeliğin 31. maddesi hükümlerine uygun olur.  

6. Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından bir 

sicil numarası verilir. Bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma 

suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilir. Fiziki veya kullanım 

özellikleri nedeniyle numaralandırılması mümkün olmayan taşınırlara bu işlem 

uygulanmaz (Md:36/1). 

7. Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur. Birinci grup rakam, taşınırın Dayanıklı 

Taşınırlar Defterinde ayrıntılı izlenmek üzere kaydedildiği taşınır kodundan; ikinci 

grup rakam, taşınırın giriş kaydedildiği yılın son iki rakamından; üçüncü grup rakam 

ise taşınıra verilen giriş sıra numarasından oluşur. (Md:36/2). 

8. Oda, derslik ve diğer bölümlerde yer alan dayanıklı taşınırlar, Yönetmelin 8 numaralı 

eki “Dayanıklı Taşınırlar Listesi”ne yazılarak, ilgili oda, derslik ve bölüm 

sorumlusuna “Devir Kurulu” tarafından devredilir ve anılan liste bulunduğu yere 

asılır. (Md:33).  

 

Taşınırların Sayım İşlemleri  

      TMY (Md:32) hükümleri uyarınca; 

1. Kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden 

ayrılmalarında, yılsonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve 

zamanlarda sayımı yapılır. 

2. Taşınır sayımları; harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin 

başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden 

oluşturulan “Sayım Kurulu” tarafından yapılır. 

3. Sayım süresince, hizmetin aksamaması ve bozulabilecek nitelikteki taşınırlar için 

gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla, taşınır giriş ve çıkışları sayım kurulunun talebi 

üzerine harcama yetkilisince durdurulabilir. Sayım yapılırken gerekli önlemlerin 

alınması, sayım kurulunun görev ve sorumluluğu altın olur.  

4. Sayım kurulu öncelikle, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisince ambarda bulunduğu veya 

ambardan çıktığı halde belgesi düzenlenmediği ve kayıtları yapılmadığı belirtilen 

taşınırlara ilişkin işlemlerin yaptırılmasını sağlar. Sayım Tutanağının "Kayıtlara Göre 

Ambardaki Miktar" sütunu, defter kayıtları esas alınarak doldurulduktan sonra 

ambarlardaki taşınırlar fiilen Sayılır ve bulunan miktarlar Sayım Tutanağının 

"Ambarda Bulunan Miktar" sütununa kaydedilir.  

5. Ambar sayım işlemleri tamamlandıktan sonra oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, 

garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar Dayanıklı Taşınır 

Listeleri ve bunların verilme sırasında düzenlenen Zimmet Fişleri esas alınarak Sayılır 

ve sayım sonuçları Sayım Tutanağında gösterilir. Kullanım amacıyla kişilere zimmetle 

verilmiş olan taşınırlar için, sayım yapılmaksızın Sayım Tutanağının "Kayıtlara Göre 

Kişilere Verilen Miktar" sütunundaki bilgiler dikkate alınır.  

6. Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasında fark bulunması halinde 

miktarlarında farklılık bulunan taşınırların sayımı bir kez daha tekrarlanır. Yine farklı 

çıkarsa bu miktar "Fazla" veya "Noksan" sütununa kaydedilir.  

7. Sayım kurulunca, taşınırların fiili miktarlarının kayıtlı miktarlardan eksik oluğunun 

tespit edilmesi halinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi; 

fazla olduğunun tespit edilmesi halinde ise Taşınır İşlem Fişi düzenlettirilerek, defter 

kayıtlarının sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır.  
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8. Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneği, muhasebe kayıtlarının yapılması için 

muhasebe birimine gönderilir.  

9. Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından 

Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Cetvel, sayım kurulu ile taşınır kayıt ve 

kontrol yetkilisi tarafından imzalanır. Bu Cetvel ve eki sayım tutanağı ile sayım 

sonuçlarına göre düzenlenen giriş ve çıkış belgeleri, taşınır kayıt ve kontrol 

yetkilisinin yılsonu hesabını oluşturur. 

 

Ayrıca; özel okullarda;  

DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ 

1. Kurumların bölümlerinde Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin 32 

nci maddesinde belirtilen araç gereçler bulundurulur.  

2. Bölümlere demirbaş listeleri çıkarılarak asılır.  

3. Kurumda Demirbaş Eşya Esas Defterleri (A-B-C) tutulur.  

4. Defter, dosya ve kayıtların istenen bilgileri içermesi koşuluyla ayrıca bilgisayar 

ortamında da tutulması mümkündür. 

 

KISALTMALAR  

İGM: İlköğretim Genel Müdürlüğü 

TEGM: Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

MEB İKY: İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

İMBRTY: İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi  

İOKSEY: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

MEB: Milli Eğitim Bakanlığı 

ÖEHY: Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 

OÖEKY: Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği 

ÖÖKSY: Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi 

 OKY: Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği 

ÖYKY: Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesi 

 RPDHY: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 

           TTKB: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

 TMY: Taşınır Mal Yönetmeliği 

SGB: Strateji Geliştirme Başkanlığı 

RG: Resmî Gazete 

 

 

EKLER: İlgili mevzuatlara ait ekler kılavuz içerisinde bulunmaktadır. Köprü 

bağlantıları ile söz konusu eklere ulaşılabilir. 


