
0 
 

 
 

T.C. 
İSTANBUL VALİLİĞİ 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
 
 
 
 

EĞİTİM DENETMENLERİ BAŞKANLIĞI 
 
 

 

 
 
 
 
 

OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI 
REHBERLİK VE DENETİM KILAVUZU 

 
 
 
 
 

Hazırlayanlar; 
 

Handan GÖRGÜN KARAKIŞ – Kerim DURSUN – Esma ÇELİK 
İl Eğitim Denetmenleri 

 
 

 
 
 

İstanbul 2013 

 



1 
 

 
İÇİNDEKİLER 

 Sayfa 
GİRİŞ  ………………………………………………………………………………… 4 
TANIMLAR  ……………………………………………………………………….. 5 

I - FİZİKİ DURUM  ……………………………………………………………. 6 
II- EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU…………………………………………… 8 
III- BÜRO İŞLERİ ……………………………………………………………… 19 
IV- ÖĞRENCİ İŞLERİ………………………………………………………….. 19 
V- PERSONEL İŞLERİ………………………………………………………… 21 
VI- MALİ  İŞLER (HESAP -AYNİYAT)………………………………………. 22 
VII- TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ………………………………………………. 24 
 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI EKLERİ……………………….. 25 
 Ek-1 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Gelişim Gözlem Formu … 25 
 Ek-2 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Gelişim Raporu …………. 26 
 Ek-3 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Aylık Eğitim Planı Formatı. 27 
 Ek-4 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planı Formatı …. 28 
 Ek-5 ……………………………………………………………………… 29 
 Ek-6 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Bilişsel Gelişim Kazanım 

Göstergelerine Aylık Eğitim Planında Yer Verme Durumu Çizelgesi 30 
 Ek-6 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Dil Gelişim Kazanım 

Göstergelerine Aylık Eğitim Planında Yer Verme Durumu Çizelgesi 36 
 Ek-6 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Sosyal Duygusal Gelişim 

Kazanım Göstergelerine Aylık Eğitim Planında Yer Verme Durumu 
Çizelgesi …………………………………………………………… 40 

 Ek-6 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Motor Gelişim Kazanım 
Göstergelerine Aylık Eğitim Planında Yer Verme Durumu Çizelgesi 44 

 Ek-6 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Öz Bakım Becerileri Gelişim 
Kazanım Göstergelerine Aylık Eğitim Planında Yer Verme Durumu 
Çizelgesi …………………………………………………………… 47 

 Ek-7 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Kapsamında Ele alınması 
Önerilen Belirli Gün ve Haftalar …………………………………. 49 

 Ek-8 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Yarım Günlük Eğitim Akışı 
Formatı …………………………………………………………….. 50 

 Ek-9 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Tam Günlük Eğitim Akışı 
Formatı ……………………………………………………………. 51 

 Ek-10 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Örnek Yarım Günlük Eğitim 
Akışı ……………………………………………………………….. 53 

 Ek-11 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Özel Gereksinimli Çocukları 
Desteklemede Dikkat edilmesi gereken Noktalar ………………… 54 

 Ek-11 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı İşitme Yetersizliği Olan 
Çocukları Desteklemede Dikkat edilmesi gereken Noktalar …….. 57 

 Ek-11 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Ortapedik Yetersizliği ve 
Süreğen Hastalığı Olan Çocukları Desteklemede Dikkat edilmesi 
gereken Noktalar ………………………………………………….. 59 

 Ek-11 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Otizm Spektrum Bozukluğu 
(OSB) Olan Çocukları Desteklemede Dikkat edilmesi gereken 
Noktalar ……………………………………………………………. 61 

 Ek-11 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Dikkat Eksikliği ve 
Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukları Desteklemede Dikkat 65 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Belgelerim/Downloads/GİRİŞ.doc
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Belgelerim/Downloads/TANIMLAR.doc
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Belgelerim/Downloads/I%20FİZİKİ%20DURUM.doc
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Belgelerim/Downloads/EĞİTİM-ÖĞRETİM.doc
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Belgelerim/Downloads/BÜRO%20İŞLERİ.doc
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Belgelerim/Downloads/ÖĞRENCİ%20İŞLERİ.doc
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Belgelerim/Downloads/PERSONEL%20İŞLERİ.doc
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Belgelerim/Downloads/MALİ%20İŞLER.doc
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Belgelerim/Downloads/TAŞINIR%20MAL%20İŞLERİ.doc
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Belgelerim/Downloads/EKLER.doc


2 
 

edilmesi gereken Noktalar ………………………………………… 
 Ek-11 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Zihinsel Yetersizliği Olan 

Çocukları Desteklemede Dikkat edilmesi gereken Noktalar …….. 67 
 Ek-11 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Dil ve Konuşma Bozukluğu 

Riski Olan Çocukları Desteklemede Dikkat edilmesi gereken 
Noktalar ……………………………………………………………. 71 

 Ek-11 M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı Üstün Yetenekli Olduğu 
Düşünülen Çocukları Desteklemede Dikkat edilmesi gereken 
Noktalar ……………………………………………………………. 73 

 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Rehberlik ve Denetiminde  
Yararlanılan Mevzuat  ……………………………………………………… 77 

  A- Kanun, Kanun Hükmünde Kararname ve Tüzükler ……………….. 77 
  B- Yönetmelikler ve Yönergeler ……………………………………… 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

2013-2014 ÖĞRETİM YILI 
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİM KURUMLARI  
 REHBERLİK VE DENETİM KILAVUZU 

 
GİRİŞ 
Okul öncesi eğitim kurumlarının denetimi, il eğitim denetmenlerince ilgili mevzuat 

hükümlerine göre yapılır.  (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde:48). 
 

Anayasa’nın 42. maddesinde yer alan “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. maddesinde de 
“Eğitim-öğretim hizmetinin, bu Kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, 
gözetim ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur.”  hükümleri yer almaktadır. 
Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan ve remi okul öncesi eğitim kurumu niteliğinde olan 
kurumların, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların teftişinde olduğu gibi teftiş planına 
alınarak, eğitim ve öğretime ilişkin teftiş, rehberlik ve denetimlerinin periyodik olarak eğitim 
müfettişlerince yapılması gerekmektedir (Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 
05/12/2005 tarih ve 3414 sayılı yazısı). 

 
Üniversitelerin bünyesinde açılan okul öncesi eğitim kurumları, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 191 inci maddesi kapsamında açılan çocuk bakımevleri ile Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 
kreş ve gündüz bakımevlerinin eğitim yönünden denetimlerinin, 05/12/2005 tarihli ve 
B.08.0.OÖG.0.0.7.02.04.-410/3414 sayılı yazı ile yapılan açıklamalar doğrultusunda yerine 
getirilmesi ve denetimlerde bu kurumların yönetimlerine ve laboratuar niteliğindeki 
uygulamalarına müdahale edilmemelidir.  

 
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 10/08/2006 tarihli ve 336 

sayılı kararı ile kabul edilen 36-72 aylık çocuklar için uygulanan Okul Öncesi Eğitim 
Programı 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılmış, 
09/09/2013 tarih ve 132 sayılı kararı ile 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 
uygulanmak üzere yeni Okul Öncesi Eğitim Programı kabul edilmiştir.  

 
Söz konusu programa göre; 
 
1- Derslerde ders kitabı kullanılmaması, 

 
2- İlgili Genel Müdürlük tarafından öğretim materyali hazırlanması, 

 
kararı alınmıştır. 

 
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının kararı gereği uygulamaya 

konulan Okul Öncesi Eğitim Programı, günümüzde denetim anlayışındaki değişme ve 
gelişmeler genel denetim esaslarının yeniden ele alınmasını zorunlu hale getirmiş, bu 
anlayıştan hareketle, “Okul Öncesi Eğitim Kurumları Rehberlik ve Denetim Rehberi” 
yeniden düzenlenmiştir. 

 
 
 
 

http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72
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TANIMLAR  
  
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,  
  
b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,  
  
c) Millî Eğitim Müdürlüğü: Okulun bağlı bulunduğu İl/İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğünü,  
  
 d) Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Okul öncesi çağı çocuklarına eğitim veren resmî 

ve özel okul öncesi eğitim kurumunu,   
  
e) Okul: Anaokulu ile bünyesinde uygulama sınıfı ve ana sınıfı bulunan her derece ve 

türdeki okulu,  
  
f) Anaokulu: 37-66 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okulu,  
  
g) Ana sınıfı: 48-66 ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün eğitim kurumları 

bünyesinde açılan sınıfı,  
  
h) Uygulama Sınıfı: 37-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitimle ilgili program uygulayan eğitim-öğretim kurumları 
bünyesinde açılan sınıfı, 

  
ı) Eğitim Yılı: Eğitimin başladığı tarihten, sonraki eğitim yılının başladığı tarihe kadar 

geçen süreyi,  
  
j) Tam Gün Eğitim: Anaokulları ile uygulama sınıflarında aynı çocuk grubuna 

yönelik olarak günün sabah ve öğleden sonraki bölümlerini kapsayacak ve öğretmenlerin 
günlük çalışma saati süresini aşmayacak biçimde okul müdürlüğünce düzenlenen zaman 
çizelgesine göre yapılan eğitimi,  

  
k) Yarım Gün Eğitim: Okul öncesi eğitim kurumlarında günde 6 çalıŞma saati 

süresini aşmayacak Şekilde sabah veya öğleden sonra yapılan eğitimi,  
  
l) İkili Eğitim : Okul öncesi eğitim kurumlarında, her grupta bir öğretmen olmak ve 

günde 6 çalışma saati süresini aşmamak kaydıyla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitimi,  
  
m) Çalışma Saati Süresi: Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 

günlük çalışma saatleri ile aylık ve ek ders ücretlerinin hesaplanmasına esas olan 50 dakikalık 
süreyi, 

  
n) Müdür: Anaokulu müdürü ile ana sınıfı ve uygulama sınıflarının bağlı bulunduğu 

okulun müdürünü,  
  
o) Müdür Yardımcısı: Anaokulu müdür yardımcısı ile ana sınıfı ve uygulama 

sınıflarının bağlı bulunduğu okulun müdür yardımcısını,  
  
p) Bölüm şefi: Uygulama sınıfı yöneticisini,  
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r) Öğretmen: Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli okul öncesi eğitimi 
öğretmenini,  

  
s) Usta Öğretici: Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders 

Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak görevlendirilen kişiyi,  

  
ş) Öğretmenler Kurulu: Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve 

öğretmenlerden meydana gelen kurulu,  
 
t) Zümre Öğretmenler Kurulu: Okul öncesi eğitim kurumlarında aynı yaş grubu 

çocukların eğitiminden sorumlu öğretmenlerden oluşan kurulu,  
  
u) Veli : Çocuğun ana veya babasını, vasisini ya da yasal sorumluluğunu üstlenen 

kişiyi  
  
 ü) e-okul: Millî Eğitim Bakanlığı okul yönetim bilgi sistemi olup okullara ait her 

türlü iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin saklandığı sistemi,  
  
v) Normal eğitim: Ana sınıflarında sabah ve öğleden sonrayı kapsayacak şekilde 

günde 6 eğitim saati süreyle yapılan eğitimi, ifade eder.  
 
 

I FİZİKİ DURUM 
 
1- Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim etkinliklerinin sağlıklı ve uygun bir ortamda 
gerçekleştirilebilmesi için oyun alanı ile bahçe bulunur ve amacına uygun olarak düzenlenir 
(Bahçe düzenlemesi yapılırken; çocukların motor becerilerinin ve bilişsel gelişimlerinin 
desteklenmesi, gezip oynamalarına imkân sağlanmalı, çevre sevgisinin kazandırılması, trafik 
eğitim pisti, kum havuzu, bahçe oyun araçları ve bahçenin ağaçlandırılması için yeterli toprak 
alanın bulundurulmasına özen gösterilir. (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği Md: 
54); 
 
2- Okul bahçesinde Atatürk büstü bulunur bakım ve koruması yapılır. (1928 sayılı TD, 
14/01/1981tarih ve 282/81sayılı genelge); 
 
3- Okul bahçesinde bulunması gereken bayrak direği standarda uygun olur, Türk Bayrağı 
sürekli gönderde asılı bulundurulur, bayrakların bakımı ve korunması yapılır. (Bayrak 
Kanunu Md:3; Türk Bayrağı Tüzüğü Md:9,  Kullanılmayacak Duruma Gelmiş Bayrakların 
Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik); 
 
4-Kurum tabelası, pembe zemin üzerine siyah renkte temel büyük harflerle Türkçe yazılır; 
kurum tabelasında il, ilçe adlarından sonra gelmek üzere kurumun ismi yazılır;  özel  okul  
tabelalarında,  okulun  isminin  önünde  "özel"  ifadesine  yer verilir. (Milli Eğitim Bakanlığı 
Kurum Tanıtım Yönetmeliği Md:5,6,7); 
 
5-Kurumların yerleşimindeki; birim, bölüm ve katları gösteren yönlendirme tabelaları 
yönetmelik ve kılavuza uygun olarak düzenlenir. (MEB Kurum Tanıtım Kılavuzu); 
 
6- Kurumların uygun bir köşesinde okulun tarihçesine, kuruma hizmeti geçen kişi ve 

http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/45-1981
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/18171_0.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/18171_0.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/135.html
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/08/20100818-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/08/20100818-2.htm
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26254_0.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26254_0.html
http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2006/TalimTerbiye/MEBkurumtanitim.pdf
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kuruluşların, mezun olan ünlülerin, kurum yöneticisinin fotoğraflarına ve yaptıkları hizmetleri 
anlatan tablolara yer verilmesi esastır. (Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği 
Md:12); 
 
7-Anaokullarında eğitim etkinliklerinin yapıldığı alanların  dışında  uygun  bulunan  bir 
yerde, Atatürk inkılâp ve ilkelerini içeren anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde 
Atatürk Köşesi düzenlenir, ve köşe sürekli güncelleştirilir. (Okul Öncesi Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği Md: 47); 
 
8- Oda  ve  dersliklere  Atatürk  fotoğrafı,  İstiklâl  Marşı  ve  Gençliğe  Hitabe levhaları 
uygun şekilde yerleştirilir. (Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği); 

 
9-Eğitim ortamlarının ısınması,  aydınlatılması  ve havalandırılması  sağlanarak  eğitim 
ortamı temiz  ve kullanıma hazır hale getirilir. (Temizlik Rehberi-2092 Sayılı Tebliğler 
Dergisi – 17.02.2009 tarih ve 2009/20 sayılı “Okullardaki Ortak Kullanım Alanlarının 
Hijyeni” konulu genelge); 
 
10-Arşiv amacına uygun düzenlenir. (Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik); 
 
11-Mutfak, mekân ve donanım itibariyle sağlık koşullarına uygun olur; kiler, ambar-depo 
ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenir. 
 
12- Kurumda kaza ve acil durumlarda kullanılmak üzere  standartlara uygun olarak ilk yardım 
dolabı ile  ilk yardım çantası  ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur. Dolapta doktor 
tavsiyesine göre kullanılması gereken ve reçete ile alınan ilâçlar bulundurulamaz ve  
çocuklara kullandırılamaz. (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği Md: 58); 
 
13-Kurumda tütün veya tütün mamulleri yasaklanmalı,” Örneğine uygun sigara içilmez” 
levhaları asılır. (4207 ve 5727 sayılı Kanunlar). 
 
14- Anaokulu, anasınıfı, kreş, yuva ve diğer okul öncesi eğitim kurumlarında kameralı izleme 
sistemi kurulması ve uygulanması hakkında Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığından alınan 4/9/2008 tarih ve 7124 sayılı yazıda; “Söz konusu kurumlardaki eğitim 
etkinliklerinin kameralı sistemle izlenmesinin uygun olmayacağı, ancak güvenlik amacıyla 
öğretim etkinlikleri yapılan bölümlerin dışında kalan yerlerin kamerayla izlenebileceği 
değerlendirilmektedir.”(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 27/01/2009 tarih ve 
778 sayılı yazısı)  
  
15-Ayrıca, Özel Okulöncesi Eğitim Kurumlarında; 
 

a) Kurum açma ve öğretime başlama izinleri ile yerleşim ve kontenjan değişikliğine 
ilişkin iş ve işlemler mevzuatına uygun yapılır. (Özel Öğretim Kurumları Kanunu Md:3; 
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Md:5, 17); 

 
b) Okul binası ile sınıfların yeterlilik durumu “Özel Öğretim Kurumlarına Ait 

Standartlar Yönergesinde” belirtilen esaslara uygun olur. 
  
16- Eğitim ortamları öğrenme merkezlerini içerecek şekilde düzenlenir,  çocukların eğitimsel 
gereksinimlerini karşılar nitelikte tasarlanır,  çocukların gelişim  özelliklerine  uygun,  

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26254_0.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26254_0.html
http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/45-1981
http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/45-1981
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../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Belgelerim/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Hulya/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Temp/Rar$DI93.624/Genelge_%202009_20.PDF
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Belgelerim/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Hulya/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Temp/Rar$DI93.624/Genelge_%202009_20.PDF
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/19816_0.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25486_.html
http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/835,4207-sayili-tutun-urunlerinin-zararlarinin-onlenmesi-ve-.pdf?0
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/22829_4207.html
http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_01/29042623_270109_778.pdf
http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_01/29042623_270109_778.pdf
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26434_01.html
http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_10/08023544_yonetmelik.pdf
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güvenli,  çok  amaçlı, problem çözme becerilerini geliştiren, yaratıcılıklarını destekler 
nitelikte eğitim araç- gereçlerle donatılır. 
 
 17-Güvenlik Tedbirlerinin Yeterliliği; 
 

a) Sivil savunma önlemlerinin yanı sıra okulun iç-dış güvenliği ile sabotajlara 
karşı gerekli önlemler alınır; acil durumlarda güvenlikli kaçış yolları, kaçış merdivenleri ve 
özel durumlara ilişkin tedbirler alınır. (Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik;  MEB  Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı 2491 Sayılı Tebliğler Dergisi); 
 

b) Binada, yangın önleme ve söndürme tedbirleri alınır. (19.12.2007 tarih ve 26735 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik”-12.01.2009 tarih ve 2009/9 sayılı Makam Onaylı “Millî Eğitim Bakanlığı 
Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi”; MEB 2008/71 Sayılı Yangın Emniyet Tedbirleri 
Genelgesi); 
 

c) Elektrik sistemleri, su, ısınma ve havalandırma tesisatı ile benzer tesisatların 
yangın ve duman geçişine karşı yalıtımı ve periyodik kontrolleri yaptırılır, talimatlar ilgili 
bölüme asılır ve kalorifercinin ateşçilik belgesine sahip olması esastır. (19.12.2007 tarih ve 
26735  sayılı   R.G.de  yayımlanan  “12.01.2009 tarih ve 2009/9 sayılı Makam Onaylı 
“Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi Md.53-55, 09/09/2009 
tarihli ve 27344 sayılı R.G.- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
Değişikliği; karar sayısı: 2009/15316, MEB Binalarını Koruma Yönergesi-Kalorifer 
dairesinin tertip ve düzeni, kalorifercilik yeterlik belgesi ve kalorifer yakma talimatı); 

 
d) Okul binasına baz istasyonu konulmaz ve güvenlik mesafesi sınırı için gerekli 

önlem alınır. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 11/05/2000 tarih ve 2000/11 sayılı 
“Elektromanyetik Kirlilik” konulu genelgesi ve İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan 
Kaynaklanan Elektromanyetik Alanlardan Halkın Korunmasına Yönelik Yönetmelik, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığının 22/08/2001 tarih ve 2001/19 sayılı genelgesi, 12/07/2001 
tarih ve 24460 sayılı R.G., Sağlık Bakanlığının 29/05/2000 tarih ve 2000/56 sayılı 
“İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon-elektromanyetik kirlilik konulu genelgesi); 

 
e- Binalarda   depreme   karşı   korunma   önlemleri   alınır.  (2008/57  sayılı genelge); 

 
f- Okullarda sürekli  olarak  sağlıklı  ve  yeterli  miktarda  içme  ve  kullanma  

suyunun bulundurulması zorunludur. Su depolarının temizlik ve bakımının yapılmasına özen 
gösterilir. (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği Ek Md: 4); 
 
II- EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU 
 

Öğretmenler Kurulunun Çalışmaları; 
 

1- Kurul;  eğitim  yılı  başında,  ikinci  yarıyıl  başında,  eğitim  yılı  sonunda  ve  okul 
yönetimince gerek duyulduğu zamanlarda toplanır. (Okul Öncesi Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği Madde: 22); 

 
2- Kurulun toplantı gündemi bir hafta önceden duyurulur. 

 
3- Önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçları değerlendirilir. 

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26735_0.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26735_0.html
http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/62-1998
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26735_0.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26735_0.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/9_0.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/9_0.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/605_71.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/605_71.html
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/09/20090909.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/09/20090909.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/09/20090909.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/09/20090909.htm
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14134&sourceXmlSearch=iyonla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1&MevzuatIliski=0
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14134&sourceXmlSearch=iyonla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1&MevzuatIliski=0
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/6113_57.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25486_.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
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4- Çocukların kendilerini ifade ederken, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını 

sağlamaya yönelik yapılacak çalışmalar belirlenir. 
 
5- Toplantılarda alınan kararlar, tutanakla tespit edilir ve toplantıya katılanlar 

tarafından imzalanır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayanlar, tutanakta belirtilir ve bilgi 
edinmeleri için kendilerine okutturularak imzalatılır. 

 
6 -  Kararlar,   öğrenci merkezli eğitim anlayışı içinde öğrencilerin   ilgi,   ihtiyaç   ve 

yeteneklerini ön plânda tutarak alınır. 
 
Ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri, bağlı bulundukları okulun kurul 

toplantılarına katılır ve bu toplantılarda okul öncesi eğitimi ile ilgili konuların 
değerlendirilmesini sağlar. 

 
Eğitim Yılı Başında Yapılan Toplantılarda; 

 
1- İlk toplantıda;  önceki yılın  kurul toplantılarında alınan kararlar  değerlendirilir. 

Yeni eğitim yılı çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır. 
 
2- Eğitim programları ile önceki yılın eğitim plânları incelenerek ortak bir anlayış 

oluşturulur. 
 
3- Okulun işleyişi ile ilgili hususlar ele alınıp görüşülür. 

 
 
-  Yıllık çalışma takvimi ile zaman çizelgesi açıklanır. 
 
-  Beslenme programı görüşülür. 
 
-  Yardıma muhtaç öğrencileri tespit edilir. 
 
-  Belirli gün ve haftalarla ilgili yapılacak etkinlikler görüşülür. 
 
-  Nöbet hizmetleri yürütülür. 
 
-   Meslekî yayınlar, eğitim alanındaki değişim ve yeni gelişmeler görüşülür. 
 

4- Okulun son  genel  denetim  raporuna  göre  hazırlanan  gelişim  planında  yer  
alan çalışmalar görüşülür. 

 
5- Komisyon ve kurullarda görev alacak öğretmenler seçilir/görevlendirir. 

 
6- Çocuk kulübü çalışmaları görüşülür. 

  
7- Ortak bölümlerin ve araç-gereçlerin kullanımı planlanır. 

 
8- Okul çevre imkânları eğitim etkinliklerinde kullanılır. 

 
9- Çocukların yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, sağlık, sosyal ilişkiler, 
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ekonomik ve aile durumları değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür. 
 
10- Eğitim yöntem ve tekniklerinin uygulanılmasında ve kullanılan eğitim 

materyallerinin geliştirilmesinde uygulama birliği sağlayıcı hususlar görüşülür. 
 
11- Eğitim-öğretim  ve  yönetim  çalışmalarının,  toplam  kalite  anlayışı  ile  

yürütülebilmesi hususlarında görüşmeler yapılır. 
 
12- Zümre  toplantıları  ile  etkinlik havuzu oluşturulması  eğitim merkezlerinin 

düzenlenmesi,  okul genelinde uygulama birliğini sağlayıcı hususlar görüşülür. 
 

13- Yıl içinde yapılacak gezi, gözlem plânları ile sosyal ve kültürel etkinliklerle 
ilgili birlikteliği sağlayıcı kararlar alınır. 

 
14- Öğrenci devamsızlıkları ile ilgili önlemler görüşülür. 

 
15- Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri görüşülür. 

 
16- Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerle ilgili yapılacak çalışmalar görüşülür. 

 
17- Aile eğitimi ve aile katılımı çalışmalarının plânlanmasında iş birliğin sağlanır. 

 
İkinci Dönem Başında Yapılan Öğretmenler Kurulu Toplantılarında; 

 
1- Önceki dönem kurul toplantılarında alınan kararlar değerlendirir. 
 
2- Eğitim planlamaları ve uygulamaları değerlendirilir. 
 
3- Yaş gruplarına göre öğrencilerin gelişim raporları değerlendirilir. 
 
4- Okulun genel işleyişine ait diğer çalışmalar değerlendirilir. 

 
Ders Yılı   İkinci Dönem Sonunda Yapılan Toplantılarda; 
 

1- Eğitim yılının genel bir değerlendirilmesi yapılır. 
 
2- Eğitim sürecini olumsuz yönde etkileyen hususlar üzerinde durularak, gelecek 

eğitim yılı  çalışmalarına ışık tutacak görüşmeler yapılır. 
 

3-Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri çalışmaları değerlendirilir. 
 
4-Okul gelişim yönetim ekibi çalışmaları değerlendirilir. 
 
5-Seçici komisyonda görev yapacak öğretmenlerin seçimi yapılır. (Okul Öncesi 

Eğitim Kurumları Yönetmeliği Md: 11); 
 

 
Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmaları; 

 
1- Okul  öncesi  eğitim  etkinliklerinin  planlanması,  uygulanması,  karşılaşılan  

http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html


10 
 

sorunların çözüm yollarının araştırılması ve geliştirilmesi çalışmalarında ortak bir anlayış 
oluşturulması ile meslekî gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunulması için zümre 
toplantıları; eğitim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça yapılır. (Okul 
Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği Md:23); 

 
2- Zümreler, aynı yaş grubu çocukların eğitiminden sorumlu öğretmenlerden 

oluşturulur. (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği Md:4/t); 
 

Eğitim Yılı Başındaki Toplantılarda; 
 

1- Kurulun  ilk  toplantısında  öğretmenler  kendi  aralarından  birini  o  öğretim  yılı  
için zümre başkanı olarak seçer. 

 
2- Bir önceki yıla ait zümre kararlarının uygulama sonuçları değerlendirilir. 

 
3- Türk  Millî  Eğitiminin  genel  amaçları,  okulöncesi  eğitimin  amaçları  ve  ilkeleri  

ile okulöncesi eğitim programında belirtilen amaçlar okunarak, eğitim faaliyetleri bu 
doğrultuda yürütülür. 

 
4- Programda belirtilen kazanım ve göstergeler dikkate alınarak eğitim etkinliklerinde 

uygulanacak öğretim yöntem ve teknikler belirlenir. 
 
5- Anma ve kutlama etkinlikleri ile ilgili uygulama birliği sağlayıcı kararlar alınır. 

 
6- Öğrencilerin tüm  gelişim  alanlarına yönelik tanıma ve değerlendirme 

çalışmaları yapılır. 
 
7- Yıl içinde yapılacak gezi ve gözlemler çevre ve yerel imkânlar ölçüsünde plânlanır. 

 
8- Sınıf içi veya dışı etkinliklerin daha verimli olabilmesi için okulda bulunmayan 

ancak gerek duyulan araç-gereç, vb. ihtiyaçları belirlenir. Temin edilmesi için okul 
yönetimine  bildirilir;  eğitim  bölgesindeki  imkânlar  ortaklaşa  kullanılır.  (Millî Eğitim 
Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi Md:19; Okul Kütüphaneleri 
Yönetmeliği Md; 15); 

 
9- Bilim ve teknolojideki gelişmeler, eğitim etkinliklerine yansıtılır. 

 
10- Öğrencilerden istenecek malzeme listesi belirlenir. (Okulöncesi Eğitim Kurumları 

Yönetmeliği Md. 12); 
 

11- Kaynaştırma öğrencileri için Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (BEP) yapılır. 
 

12- Aile eğitimi ve katılım etkinlikleri planlanır. 
 
 

İkinci Eğitim Dönemi Başında ve Diğer Zamanlarda Yapılan Zümre 
Toplantılarında; 
 

1- Birinci dönemde gerçekleştirilen eğitim etkinliklerindeki öğrenci kazanım ve 
göstergeleri değerlendirilir. 

http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/49.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/49.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2529_0.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2529_0.html
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3- Eğitim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler (mevzuattan, araç-

gereç yetersizliğinden, süreden vb.) değerlendirilir; bu güçlüklerin giderilmesine yönelik 
kararlar alınır. 

 
4-  Etkinlik havuzu çocukların yaş grupları, ilgileri, gereksinimleri ve programda 

belirtilen gelişim alanları ile kazanım ve göstergeler dikkate alınarak hazırlanır. (Okul Öncesi 
Eğitim Kurumları Yönetmeliği Md:20/a); 
 

Komisyon, Birlik ve Ekiplerin Çalışmaları; 
 

1 -   İhale   komisyonu,   muayene   ve  kabul  komisyonu,   seçici  komisyon  
çalışmaları değerlendirilir.( Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği Md:11,39,40); 

 
2- Toplam  Kalite  Yönetimi  çalışmaları  değerlendirilir.  (MEB  Toplam  Kalite  

Yönetimi Uygulama Yönergesi-2506 Sayılı Tebliğler Dergisi); 
 

3- Okul-aile birliğinin    kuruluşu,    işleyişi    ve    birlik    organlarının    
çalışmaları değerlendirilir.(MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği Md:5-14); 
 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN PLANLANMASI VE UYGULANMASI 
 
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 09/09/2013 tarih ve 132 

sayılı kararı gereği  2013-2014 eğitim-öğretim yılında  uygulamaya konulan okul öncesi 
eğitim programı ile ilgili açıklamalar; Güncellenen bu program gelişimsel program olup, 
bütüncül bir yaklaşımla çocuğun sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil gelişim alanları ile öz 
bakım becerileri birlikte ele alınmıştır.  Önceki programda yer alan amaç ve kazanımlar, 
kazanım ve göstergeler şeklinde ifade edilmiştir. Programda her yaş grubu için gelişim 
özellikleri, yeniden düzenlenerek, geliştirilen kazanımlar, göstergeler ve bunlarla ilgili 
açıklamalar tablolar halinde sunulmuştur.   

 
Öğrenme süreçleri planlanırken, çocukların gelişimsel düzeyleri belirlendikten 

sonra,  ilgi ve gereksinimleri ile içinde yaşadıkları çevresel koşullar dikkate alınır.  
 

OKUL  ÖNCESİ EĞİTİMİ ORTAMI VE ÖĞRENME MERKEZLERİ:  
 

  1-Eğitim Programının amacına uygun şekilde planlanabilmesi ve 
uygulanabilmesi için eğitim ortamlarının öğrenme merkezlerini içerecek şekilde 
düzenlenir. 
  
 2- Öğretmen, öğrenme merkezlerini çocuklar okula gelmeden önce hazırlanır. 
 

Öğrenme Merkezleri: (Güncellenen programda “ilgi köşeleri”- “öğrenme 
merkezleri” olarak ifade edilmiştir.) Günlük eğitim akışında yer alan etkinliklerde ele alınan 
kazanım ve göstergeler doğrultusunda seçilmiş farklı materyalleri de barındıran, birbirinden 
çeşitli malzemelerle (çocuk boyundaki dolap/raflar, pano, farklı renkte halılar, yer döşemeleri 
veya yere yapıştırılan bantlar, vb.) ayrılmış olan oyun alanlarıdır. Öğrenme merkezleri sınıf 
içinde özelliklerine göre yerleştirilir. Örneğin, hareketli oyunlar oynanabilen blok merkezinin 
kitap merkezinden mümkün olduğunca uzak bir yerde düzenlenmesi gerekir. 
 

http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/74.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/74.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/201202082344/Yonetmelik/mlli-etm-bakanlii-okul-ale-brl-yoenetmel-09022012-28199-rg.html
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3-  Okul öncesi eğitimi kurumlarında bulunması önerilen merkezler; Blok 
Merkezi, Kitap Merkezi, Müzik Merkezi, Sanat Merkezi, Fen Merkezi  ve Dramatik Oyun 
merkezi ile Kum ve Su Masası, Giriş ve bekleme alanıdır.  
 

(Mekânın daha küçük olduğu sınıflarda bütün öğrenme merkezlerine yer 
verilmeyebilir. Böyle bir durumda var olan öğrenme merkezleri birden fazla amaç için 
kullanılabilir. Örneğin, sanat merkezi aynı zamanda fen merkezi olarak, dramatik oyun merkezi 
ise aynı zamanda blok merkezi olarak kullanılabilir ( Sınıfta bulunan merkezlerin adlarının ve 
sembollerinin bulunduğu farklı renklerde kartlar hazırlanarak ait olduğu merkezde çocukların 
görebileceği bir yere asılır veya yapıştırılır. Örneğin, kitap merkezi için üzerinde kitap/kitap 
okuyan çocuk resmi bulunan bir kart veya sanat merkezi için üzerinde palet ve boya fırçalarının 
resmi bulunan bir kart hazırlanabilir) 
 
  Blok Merkezi: . Bu merkez için geniş bir alana ihtiyaç vardır ve çocuklar hareketli olup 
çok ses çıkarabilecekleri için sessiz olunması gereken merkezlerden uzak olur. Bu merkezde 
farklı boyut, şekil ve renkte ki figürler ile artık malzemeler bulundurulur. 
    

Kitap Merkezi: Bu merkez çocukların basılı materyalleri inceleyebileceği, bazen 
masada bazen bir mindere uzanarak kitap/dergi vb. bakabileceği bir alandır. Dönem başında ve 
daha küçük yaş gruplarında daha basit materyaller ile başlanması ve çocukların beceri düzeyleri 
arttıkça materyallerin de daha karmaşıklaşması gerekir. Çocukların ürettiği ürünlerin 
çocukların göz hizasında ve çocuklar tarafından sergilenmesine özen gösterilir. 
 
  Müzik Merkezi: Bu merkezde, özellikle gerekli çalgı ve araç-gereçler bulundurulur 
ve bunların hem çocuklar hem de öğretmenler tarafından etkin bir şekilde kullanılması, ritim 
duygusunun gelişebilmesi ve işitsel algının uyarılması açısından önemlidir. Ayrıca öğretmen 
çocuklarla birlikte artık materyallerden farklı sesler çıkaran müzik araç ve gereçleri yapmaya 
da özen gösterilir. 
 

Sanat Merkezi: Dönem başında ve daha küçük yaş gruplarında daha basit materyaller 
ile başlanması ve çocukların beceri düzeyleri arttıkça materyallerin de daha karmaşıklaşması 
gerekir. Çocukların ürettikleri ürünlerin çocukların göz hizasında ve çocuklar tarafından 
sergilenmesine özen gösterilir. 
 

Fen Merkezi: Çocukların bilimsel süreç becerilerini geliştirebilecekleri bu merkez, 
aydınlık olmalı, rahat çalışılabilecek şekilde düzenlenir ve görece sessiz merkezlere yakın olur.. 
Bu öğrenme merkezinde çocukların merak duygusu ve öğrenme arzusunu uyarmayı ve 
çocukların yaşadıkları dünya hakkında yeni şeyler öğrenmelerini destekleyen malzemeler 
bulundurulur. 

 
Dramatik Oyun Merkezi: Bu merkez için çocukların serbestçe oyun oynamasını, 

birbirleriyle etkileşmesini ve farklı oyun senaryoları oluşturmasını destekleyecek genişlikte bir 
alan düzenlenir ve bu alanın sessiz olunması gereken merkezlerden uzak olmasına özen 
gösterilir. Bu öğrenme merkezinde çocuğun farklı roller almasına, yeni keşiflerde 
bulunmasına, günlük yaşamdan olayları ve kişileri doğaçlama olarak canlandırmasına imkân 
sağlayan materyaller bulundurulur. 
 
 

4-  Öğretmen çocuklar merkezdeyken kendisi de sürece katılarak gözlem yapılır. 
(çocukları ve eğitim planını değerlendirebilmesi için çocukların bireysel özelliklerini, çoğunlukla 
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hangi merkezleri ve hangi arkadaşları ile oynamayı tercih ettiklerini, not defterine kaydetmesi 
gerekir) 
 

ETKİNLİK ÇEŞİTLERİ VE AÇIKLAMALARI:  
 
Etkinlik Çeşitleri; Türkçe Etkinliği, Sanat Etkinliği, Drama Etkinliği, Müzik 

Etkinliği, Hareket Etkinliği, Oyun Etkinliği, Fen Etkinliği, Matematik Etkinliği, Okuma 
Yazmaya Hazırlık Etkinliği ve Alan Gezileri’dir.  

 
(Etkinlikler tek tek planlanıp uygulanabileceği gibi birden fazla etkinlik çeşidi bir 

araya getirilip bütünleştirilmiş etkinlikler de hazırlanabilir. Etkinlikler bireysel, küçük grup 
veya büyük grup şeklinde planlanıp uygulanabilir.) 

 
Matematik Etkinliği: Öğretmen matematik etkinliklerinde mümkün olduğunca 

gerçek nesnelerle çalışmalar yapar, daha sonra sembollerle çalışmaya devam eder, 
etkinliklerde kullanılan nesne sayısının 10’dan fazla olmamasına özen gösterir, ölçme 
çalışmaları yapar ve çocukların özellikle standart olmayan ölçü birimleri (ayak, kalem, 
kürdan, kitap vb.) kullanarak doğal ölçme çalışmaları yapmalarına olanak sağlar, İlişki kurma, 
eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, toplama-çıkarma, geometrik şekilleri 
(sembolleri) tanıma ve grafik hazırlama çalışmalarına da matematik etkinliklerindendir. 

 
Drama Etkinliği: Drama çocukların bir grup içerisinde durum veya olayları kendi 

yaşantılarından yola çıkıp materyaller kullanarak, dramatik formlar yoluyla 
canlandırmalarıdır. Öğretmenin liderliğinde uygulanan drama sürecinde ısınma, canlandırma 
ve değerlendirme çalışmaları yer alır. 

 
Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği: Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokula 

hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır 
bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılacak etkinliklerdir.  

 
Kesinlikle okuma veya yazma öğretmek amacını taşımaz. Programda okuma ve 

yazma öğretimi yoktur. Harfleri göstermek ve harfleri yazdırmak da yoktur. 
 
Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları sadece masa başında yapılan kitap/kavram/çizgi 

çalışmaları olarak değerlendirilmez. Aksine, bu çalışmalar birçok farklı etkinlik çeşidi ile 
(sanat, drama, müzik, oyun vb.) gerçekleştirilir. 

 
İlkokula hazırlıkta temel olan becerilerin gelişimini desteklemeye yönelik Örnek 

Çalışmalar:  
 

 Görsel Algı Çalışmaları (el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayırımı, şekil sabitliği, 
mekanda konum, mekansal ilişkiler  hız vb.) 
 

 İşitsel algı/fonolojik farkındalık çalışmaları (dinleme, konuşma, sesleri hissetme, ayırt etme, 
aynı sesle başlayan ve biten kelimeler üretme vb.). 
 

 Dikkat ve hafıza çalışmaları (benzerlikleri ve farklılıkları bulma, akılda tutma, hatırlama vb.) 
 

 Temel kavram çalışmaları (program kitabındaki kavram listesinde bulunan ve gerekli görülen 
diğer kavramlar ile ilgili çeşitli çalışmalar). 
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 Problem çözme ve tahmin çalışmaları. 

 
 Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları (kalemi doğru tutabilme, kalem kontrolü ve doğru 

kullanabilme, çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.). 
 

 Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları. 
 

 Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları. 
 

 Sosyal ve duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları. 
 

 Okuma yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları. 
 

 Duyu eğitimi çalışmaları. 
 

 Nefes ve ritim çalışmaları vb. 
 
Sanat Etkinliği: Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, 

eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Sanat etkinlikleri bir öğrenme 
merkezinde yapılabileceği gibi gün içinde ayrı bir etkinlik olarak da yer alabilir. Süreç tek bir ürün 
ortaya çıkarmak amaçlı planlanmaz. Grubun sayısına ve özelliğine göre çeşitli etkinlikler ve 
etkinliklerle ilgili materyaller hazırlanır, çocuğa seçme fırsatı tanınır. 

Örnek etkinlikler: Çeşitli sanatsal tekniklerin ve artık materyallerin kullanıldığı kolaj ve üç 
boyutlu çalışmalar, kesme, yırtma-yapıştırma, boyama çalışmaları yapılabilir, bir sanatçının atölyesi ziyaret 
edilebilir, bir müze veya galeriye gezi düzenlenebilir. 

 
Türkçe Etkinliği: Türkçe etkinlikleri planlarken öğretmenlerin çocukların yaş ve 

gelişim özelliklerine dikkat etmesinin yanı sıra eğitim ortamını düzenlemesi, farklı yöntem ve 
teknikleri kullanması, sosyal ve kültürel olarak dezavantajlı çocukları göz önünde 
bulundurması gerekir. 

 
Örnek etkinlikler: Tekerleme söyleme, parmak oyunu oynama, şiir okuma, bilmece 

sorma, sohbet etme, resimli kitap okuma, etkileşimli ve paylaşımlı okuma, öykü anlatma, 
taklit oyunları, dramatizasyon  (canlandırma), öykü tamamlama, başka öykü oluşturma, öyküyü 
tekrar anlatma, bir öyküyü resimlendirme ve resimlerden yeni bir öykü oluşturma gibi 
etkinliklerdir. 

Oyun Etkinliği: Çocukların oyun oynama gereksinimini karşılayabilmek için, günlük 
eğitim programı kapsamında farklı türlerde, farklı kazanımlara hizmet edecek çeşitli oyun 
oynama fırsatları sunmak gerekir. Eğitim programında farklı oyun türlerine dengeli bir şekilde 
yer verilmesi gerekir. 

 
Müzik Etkinliği:  Ses, müzik dinleme ve ayırt etme çalışmaları, ritim çalışmaları, nefes 

ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, 
müzikli öykü oluşturma gibi etkinliklerden oluşur. 

 
Fen Etkinliği: Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, 

araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. 
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Örnek etkinlikler: Doğal ortamlara giderek yürüyüş yapma, doğayı, doğadaki canlı ve 
cansız varlıkları gözlemleme, varlıkların değeri ve korunmasına yönelik bilgilendirme, keşifler 
ve icatlar, yapma, mutfakta besin hazırlama, koleksiyon yapma, mevsim veya hava durumu 
panosu hazırlama, kitap ve dergi inceleme, fotoğraf çekme, fotoğraf inceleme, belgesel vb. 
izleme, mıknatıs, büyüteç,  pusula gibi basit araçları tanıma ve kullanma, doğal ve doğal olmayan 
malzemeleri inceleme ve ilgili bilim alanlarındaki kaynak kişileri konuk olarak çağırma 
etkinlikleri fen eğitimine destek veren etkinliklerdendir. Deney, kavram ağı ve analoji 
(benzetişim) yöntemleri ile gerçekleştirilen kavram eğitimi çalışmaları da fen etkinlikleri 
arasında yer alır. 

 
Hareket Etkinliği: . Çocukların fiziksel ve motor yeterliliklerinin, algısal motor 

gelişimlerinin ve hareket becerilerinin yani yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge 
becerilerinin geliştirilmesini içeren etkinliklerdir. Çocukların bireysel özelliklerini dikkate 
alan, onları güdüleyici, benlik algılarını ve özgüvenlerini pekiştirici etkinliklere yer verilir. 
Uygulamalarda çevre düzenlemesine, çocukların yaşlarına uygun ve temel hareket becerilerini 
kazandırmada etkili olacak materyaller seçilmesine özen gösterilir. 
 

Örnek etkinlikler: Beden farkındalığını (bedenin omuz, bel, dirsek ve bilek gibi değişik 
bölümleri), alan farkındalığını (yukarı, aşağı, ön, arka, sağ, sol gibi), kuvvet, hız, çabukluk, 
esneklik, dayanıklılık ve koordinasyonu geliştirici etkinlikler, yapılabilecek etkinlikler 
arasındadır.  

 
Alan Gezisi: Çocukların araştırma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile 

doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacını taşır. 
Örnek Etkinlikler: İçinde bulunulan yöredeki tarihî bir yer, müze, bir ressamın sanat 

atölyesi, matbaa, tarla, bahçe, park ve herhangi bir materyalin, araç veya gerecin üretim atölyesi 
gibi mekânlara alan gezileri düzenler. 

 
AYLIK EĞİTİM PLANI:  
 
1- Öğretmen yıllık plan yerine eğitimini “aylık dönemler” hâlinde planlar  

(Öğretmenin çalıştığı çocuk grubunun gelişimini desteklemek için etkinlik oluşturmak üzere 
alacağı 1) kazanım ve göstergeleri, 2) kavramları, 3) alan gezilerini, 4) özel gün ve haftalar ile 
5) aile katılımı ve 6) değerlendirme süreçlerini içeren bir çalışma planıdır (Ek 3, Ek 7); 

 
2- Öğretmenin çocukları rutin olarak gözlemler ve gözlemlediği gelişim 

özelliklerini “Gelişim Gözlem Formu”na kaydeder;  ( Öğretmenin o ay için alması gereken 
kazanımları, ilgili göstergeleri ve kavramları belirleyebilmesi için, çocukları rutin olarak 
gözlemlemesi ve gözlemlediği gelişim özelliklerini “Gelişim Gözlem Formu”na kaydetmesi 
gerekir. (Ek 1);  

 
3- Öğretmenin, her ay planında yer verdiği kavramları “Kavramlara Aylık Eğitim 

Planlarında Yer Verme Durumu Çizelgesine (Ek 5) kaydeder, 
 

4- Öğretmenin, her ay planında yer verdiği kazanım ve göstergeleri  “Kazanım ve 
Göstergelere Aylık Eğitim Planlarında Yer Verme Durumu Çizelgesi”ne (Ek 6) 
kaydeder, 
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5- Öğretmen, ilgili ayda yer alan özel gün ve haftalar, alan gezileri ve 
gerçekleştirmeyi planladığı aile katılımı etkinliklerini, aylık planının ilgili bölümlerinde 
belirtir,  

 
6- Öğretmenin Aylık planlarında değerlendirme bölümüne yer verir,  (öğretmen; o 

ay boyunca günlük eğitim akışlarının genel değerlendirme bölümlerine ve çocuk gelişim 
gözlem formlarına kaydettiği bilgilere dayanarak çocukların, programın ve kendisinin 
değerlendirme sonuçlarına yer verir. Her ay için planına aldığı kazanımların gerçekleştirilme 
durumu ile etkinlikleri uygulama durumuna ilişkin bilgileri kaydeder. Bunun yanı sıra 
uygulamada ortaya çıkan sorunları ve gereksinimleri de belirtir. Her ay sonunda yapılan bu 
değerlendirmeler bir sonraki ay için rehber olur. Bütün aylık planların değerlendirmeleri ise 
bir sonraki yılın eğitim planlarının hazırlanmasına ışık tutar.) 

  
7- Öğretmenin grubundaki çocukları, programını ve kendisini değerlendirirken 

kullanacağı ve aylık planının değerlendirme bölümünde belirteceği formlar ve kullanma 
zamanları; 
 

 Öğretmenin; okulun açıldığı ayda çocukların evlerine yapacağı ziyaretler, grup ve 
bireysel veli toplantıları ile ilgili takvim düzenler (Okul Öncesi Eğitim Programı);  
 

 Öğrenci velileri tarafından “Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme formu ” ve  “Aile Katılımı 
Tercih Formu” ile Okul Tanıtım ve Aile Tanıma dosyasında bulunan formları doldurur 
(Okul Öncesi Eğitim Programı); 
 

 Eğitim süreci boyunca, gerek duyuldukça çocukların gözlem bilgileri “Gelişim Gözlem 
Formu”na kaydeder. (Ek 1); 

 
 Her çocuk için onların gelişim gözlem sonuçlarını içeren “Gelişim Raporu” dönem sonlarında 

olmak üzere yılda iki kez hazırlar.  (Ek 2);   
 

(MEB bilgisayar sistemine de kaydedilecek olan bu raporlar, gelişim gözlem formuna kaydedilen 
bilgilerden yararlanılarak oluşturulur. Çocukların genel gelişimsel ilerlemelerini ve desteklenmesi gereken 
durumlarını ortaya koyan bu rapor, ailelerin çocuklarını tanımaları, gelişimlerini takip etmeleri ve 
desteklemelerine yönelik önerileri de içerir.) 

 
 Öğretmen, eğitim-öğretim yılı sonunda ailelerle paylaşılacak olan Gelişim Dosyası’nda 

(Portfolyo) yer alacak çalışmalar her ay çocuklarla birlikte seçer ve biriktirir. 
 

 Öğretmen aylık planını Ek 3’teki aylık plan formatında yazmanın yanı sıra etkinlik 
örneklerinin de yer alacağı şekilde hazırlayarak ailelere gönderir   ve sınıf panosuna   asarak 
paylaşmaya özen gösterir. (bu paylaşım okul aile iş birliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine 
katkı sağlar.) 
 
GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 
 
1- Öğretmen  Günlük Plan yerine “Günlük Eğitim Akış Planı düzenler  Günlük Eğitim 

Akışı; çerçeve plan olup  1) güne başlama zamanı, 2) oyun zamanı, 3) etkinlik zamanı ve 4) günü 
değerlendirme zamanı ile 5) beslenme ve dinlenme zamanı gibi rutin etkinlikleri içerir (Ek 8, Ek 
9); 

  

http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72
http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72
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2- Öğretmen bir sonraki gün için günlük eğitimini planlarken, bir önceki günü 
değerlendirme zamanında çocukların belirttikleri önerileri de dikkate alarak etkinliklerinin 
arasından o gün gerçekleştirmeyi düşündüğü kazanım ve göstergelerle ilgili olan etkinlikleri 
seçip “Günlük Eğitim Akışı”na detaylandırmadan, başlıklar hâlinde yazar. (Ek10); 

 
(Öğretmenin etkinliklerine örnek oluşturması amacıyla bir “Etkinlik Kitabı” hazırlanarak 

programla birlikte sunulmuştur) 
 
3- Öğretmenin, etkinlik planı formatında (Ek 4) yer alan başlıklarda belirtilen 

açıklamalar doğrultusunda etkinliklerini yazar, (Etkinliklerini yazarken formatta yer alan kutuları 
kullanabileceği gibi etkinliğini düz metin şeklinde de hazırlar.)  

 
4- Öğretmenin, “Etkinlik Formatı”na uygun olarak hazırladığı etkinliklerinin çıktılarını 

da günlük eğitim akışı ile birlikte dosyalar, (Öğretmen daha önce yazarak kaydettiği etkinliklere 
kazanım ve kavram ekleyip çıkararak etkinliklerini o ay kullanılabilecek hâle getirir. ) 
 

Etkinliklere Aile Katılımları; Veliler, istekli olmaları durumunda okul yönetiminin 
hazırlayacağı program doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılır. Aile eğitimi ile ilgili 
etkinlik ve toplantılara, okul yönetimi velilerin katılımlarını sağlar. (Okul Öncesi Eğitim 
Kurumları Yönetmeliği Md: 51, Okul Öncesi Eğitim Programı); 

 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Öğretmenin; çocuğun gelişiminin bütün gelişim alanlarında hem ayrıntılarıyla hem de 
bütünsel olarak gözler,  
 

ÇOCUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
 
a) Öğretmenin günün farklı zamanlarında yaptığı gözlemleri bir deftere not alır, bu 

bilgileri sonradan her çocuk için hazırlanan gelişim gözlem formuna kaydeder, 
b) öğretmenin, eğitim döneminin başından itibaren her çocuk için “Gelişim Dosyası” 

(portfolyo) oluşturur. (Çocukların yaptığı bütün çalışmalar  içinden çocuklarla birlikte seçer, 
ailelerden gelen mektup gibi belgeleri ve çocukların gelişim gözlem formları ile gelişim 
raporlarını bu dosyalarda biriktirir. Eğitim dönemlerinin sonunda aileler okula davet edilir   
“Gelişim Dosyası Paylaşım Günü”  düzenlenir. Çocukların bu güne katılan aile bireyleriyle 
kendi gelişim dosyalarındaki çalışmalarını paylaşmaları için rehberlik edilir.) 

 
PROGRAMIN DEĞERLENDİRİLMESİ:  
 
Öğretmenin;  planlanan ve uygulanan eğitim süreçleri arasındaki tutarlılığı, ortaya 

çıkan yeni gereksinimlerin neler olduğunu belirler ve günlük eğitim akışında yer alan genel 
değerlendirme bölümüne kaydeder, 
 

ÖĞRETMENİN KENDİNİ DEĞERLENDİRMESİ: 
 
Öğretmenin, programa ve çocuklara ilişkin değerlendirmelerden  elde edilen verileri 

dikkatle analiz   eder , kendi ilgi, yetenek ve yönelişlerini belirlemeli ve kişilik özelliklerini 
gözden geçirerek kendini değerlendirir, bu değerlendirme sonucunda öğretmen, farklı 
alanlardaki yeterlik düzeyine göre kendini geliştirebilmek için çaba harcar, kaynaklara ulaşır, 
bunun için okul yönetiminden de rehberlik ve destek ister, 
 

http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72
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III-BÜRO İŞLERİ  
 
1- Okulun Özelliğine Göre Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Tutulacak Defter, 

Çizelge, Dosya ve Formlar usulüne uygun tutulur (Okul Öncesi Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği, Madde: 46/EK 8); 

 
2-Bütün defterlerin sayfalarının birleştiği yer okul mührü ile mühürlenir. Defterlere ilk 

sayfadan başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfadan oluştuğu belirtilerek 
onaylanır, (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 46). 

 
3- Okulda;  Rehberlik ve Teftiş Dosyası, Taşınır Mal Dosyası, Okul Öncesi Eğitim 

Kurumları Devam Çizelgesi, Anaokulu Tahmini Bütçe Tablosu, Öğrenci Gelişim Dosyası, 
Gelişim Raporu ve Katılım Belgesinin elektronik ortamda tutulur, belge olarak saklanması 
gerekenlerin birer nüsha çıktısının alınarak imzalanıp mühürlenir ve okul arşivinde muhafaza 
edilir. (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Md:46/ Ek 8); 

 
4- Evrakların dosyalanmasında, Standart Dosya Planı Sistemi kullanılarak yazılar 

gelen-giden evrak defterine zamanında kaydedilir, (Okul Öncesi Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği Md:46/EK 8); 

 
5- Resmi yazışmalarda yazışma kurallarına uyulur (02/12/2004 tarih  ve  25658 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik”, MEB Müsteşarlığı’nın 2007/18 sayılı ‘Yaşayan Türkçemiz ve 
Yazışma Kuralları’); 
 

6- Okul servis hizmetleri izlenir (MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği Md: 5/h); 
 

7- Kantin ve/veya yemekhane hizmetleri denetlenir (MEB Okul-Aile Birliği 
Yönetmeliği Md: 26); 

 
          8- Okul müdürü öğretmenlere rehberlik yapar ve çalışmalarını denetler  (Okul 
Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Md:17/c); 

 
    9- Okulun son genel denetim raporuna göre hazırlanan gelişim planında yer alan 

çalışmaları yerine getirilir; 
 

IV- ÖĞRENCİ İŞLERİ 
 

Öğrenci Kayıtları: 
1-Anaokulu ve uygulama sınıfına eylül ayı sonu itibariyle  37 aydan gün alan ve 66 

ayını doldurmayan, ana sınıflarına kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibariye 48 ayını 
olduran ve 66 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir (Okul Öncesi Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği, Madde: 10/a-b);  
 

2-Rehberlik araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme 
Kurulunca düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri 
uygun görülen 37-66 aylık 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 kaydedilir   (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 
Madde: 10/c); 
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3-Kontenjanı dolmayan kurumlara bölge dışından da çocuk kaydı yapılır (Okul Öncesi 

Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 10/d); 
 

4-Öğrenci kayıtları “seçici komisyon” tarafından yapılır, kayıtların başlamasından on 
beş gün önce okul müdürünün teklifi ve il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayı ile okul 
müdürü başkanlığında, varsa müdür yardımcısı ve sene sonu öğretmenler kurulu toplantısında 
seçilen iki öğretmenden seçici komisyon oluşturulur  (Okul Öncesi Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği, Madde: 11); 
 

5-Okul öncesi eğitim kurumlarına alınacak çocukların kayıt şartları, kayıtların 
başlayacağı tarihten 15 gün önce okulun uygun bir yerinde velilerin görebilecekleri şekilde 
ilan edilir, bu ilan Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü ile millî eğitim müdürlüklerinin 
internet adreslerinden de duyurulur (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 12);  
 

6-Kayıt için Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 12. Maddesinde belirtilen 
belgeler istenir (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ); 
 

7-Bir gruptaki çocuk sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır, Çocuk sayısı 
fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturur, ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı 
dolmadan yeni grup oluşturulmaz, tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında ise sınıf 
kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25 e kadar çıkarılır (Okul Öncesi Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği, Madde: 8); 

 
Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler:  
8- Kurumlara, kapasitenin 1/10 u oranında şehit, malul, gazi ve yoksul aile çocukları 

ücretsiz kabul edilir (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde:11-g); 
9- Özel Kurumlar; Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az 

olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdürler; Bakanlıkça bu oran yüzde ona 
kadar artırılır.(Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Madde:13); 

  
10- Devam-Devamsızlık ve Kayıt Silme: 
a) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük 

eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerini sağlanır,  Çocukların devamsızlıkları, e-okul 
sistemine işlenir ve öğretmenler ile yöneticiler tarafından takip edilir (Okul Öncesi Eğitim 
Kurumları Yönetmeliği, Madde: 14); 
 

b) Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca 
olmadığına ilişkin tabip raporu ile kuruma devam eder (Okul Öncesi Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği, Madde: 15). 
 

11- Öğrenci Dosyası, Gelişim Raporu ve Katılım Belgesi:  
 
a) E-okul sisteminde her çocuk için öğrenci dosyası tutulur, Gelişim Gözlem 

Formundaki bilgiler doğrultusunda, Gelişim Raporu her dönem sonunda e-okul sistemine 
işlenerek bir örneği  veliye verilir;  (EK-10), 
 

b) Okul öncesi eğitimini tamamlayan veya okul öncesi eğitim kurumlarına en az bir 
eğitim yılı devam eden çocuklara, e-okul sisteminde düzenlenen Katılım Belgesi verilir (Okul 
Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 56)  
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   V-PERSONEL İŞLERİ 
 

1- Personel  Özlük  Dosyası  Devamlı  Talimatına  göre  düzenlenir (657  Sayılı 
Devlet Memurları Kanunu Md:109); 

 
2- Devam-devamsızlık defteri tutulur, tutulan bilgiler ile izin kayıtları MEBBİS 

ortamına işlenir; 
 

3- Yöneticilerin kadrolu, vekil ve görevlendirme şeklinde çalışma durumlarına bakılır 
 

4-Yönetici ve personelin disiplin ve ödül durumuna bakılır 
 

5- Aday personel ile ilgili iş ve işlemleri yürütülür (Millî Eğitim Bakanlığı Aday 
Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik); 

 
6- Kurumda görev yapan personele ait sosyal güvenlik ve vergi işlemleri;  
 
a) Emekli olarak kurumda çalışan personelden Sosyal Güvenlik Destek Primi 

kesilir (5510  sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu); 
 

b) Ücretli görevlendirilen öğretmenlerin ders saati sayıları durumu (Millî Eğitim 
Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek ders Saatlerine İlişkin Karar-Md:9); 

 
7- Yemekhane, mutfak gibi yerlerde çalışanların, gerekli çalışma belgesine sahip 

olması ve periyodik sağlık kontrollerini yaptırılır (MEB 17.04.2007 tarih ve 2007/33 sayılı 
“Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları” konulu genelge); 

 
8- Öğretmenler, Öğretmen Çalışma (Eğitim) Saatleri Devam Takip Defterini 

doldurur (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Md: 20/a, EK-9 ); 
 

9- Personel  arasındaki  iş  bölümü  ve  görevlerin  değişmesi  durumunda,  devir-
teslim işlemlerini  yerine getirir; 

 
10- İş Kanununa tabi personel çalıştırılması durumunda, “Yıllık Ücretli İzin Kaydı” 

tutulur (Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, Md: 20/Ek-1); 
 

11- Ek ders ödemelerine esas belgelerin düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin 
yapılır (16 Aralık 2006 tarih 26378 sayılı Resmi Gazete- 206/11350 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı - Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek ders Saatlerine 
İlişkin Karar Md:11-17); 
 

12-Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün 16.01.2007 gün ve 110 sayılı yazısı 
gereğince kadrolu öğretmeni veya kadrosuz usta öğreticisi bulunan çocuk grubundan eğitim 
saatleri içerisinde ayrıca folklor, müzik, drama vb öğretici  görevlendirilemez.  

 
 

Ayrıca, Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında; 
 

a) Kurumda çalıştırılacak personelin çalışma izin onaylarının incelenir (MEB Özel 
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Öğretim Kurumları Yönetmeliği Md:30, 39,40) 
 

b) Yabancı  uyruklu  eğitim  personeli  çalıştırılması  halinde,  Millî  Eğitim  
Bakanlığı  ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından görevlendirilme ve çalışma izin  
onayı alınır(Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği Md:5); 
 
 

VI- MALİ  İŞLER (HESAP -AYNİYAT) 
  
           1- Ücret tespit komisyonu eğitime destek sağlanması amacıyla çocukların beslenme, 
temizlik ve sağlık giderleri ile kurumun/ana sınıfı ve uygulama sınıfının genel temizlik ve 
diğer hizmetleri için velilerden alınacak aylık ücreti tespit eder.( Okul Öncesi Eğitim 
Kurumları Yönetmeliği, Madde:35, 36); 
 

2- Okul yönetiminin, velilerden alınan aylık ücret için bankalardan birinde hesap açar ; 
Aylık aidatların, velilerin istekleri dışında topluca tahsil edilmez; Belirlenen ücretin dışında 
kayıt için velilerden ayrıca ücret alınır; Velilerden alınan ücret, hiçbir şekilde amacı dışında 
kullanılmaz (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde:37); 

 
3-Bütçenin Hazırlanması; Okul öncesi eğitim kurumlarında ücret tespit 

komisyonunca belirlenen ve velilerden alınan ücretlerden oluşan gelirin harcamasını gösteren 
tahmini bütçe, eğitim yılı başında hazırlanarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına 
sunulur. Bütçe taslağında hizmet alımları dahil, gelir ve giderler ayrıntılı olarak gösterilir. 
İlgili defterler mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz tutulur. Okul yönetimi bütçede 
gösterilen gider kalemleri dışında harcama yapamazlar. Bütçenin gider kalemleri arasındaki 
aktarmalar il/ilçe müdürünün onayı ile yapılır. Anaokulunun bütçesi, onaylanmasından sonra 
en geç bir hafta içinde e-okul sistemine  işlenir.   (Okul Öncesi Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği, Madde:38); 

4- İhale Komisyonu; Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime destek sağlanması 
amacıyla çocukların beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile kurumun/ana sınıfı ve 
uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri için ihtiyaç duyulan malzemelerin 
alımını yapmak üzere ihale komisyonu oluşturulur. İhale komisyonu görevlerini, 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yürütür. Malzeme alımına ihtiyaç duyulduğu 
zamanlarda (Değişik ibare:RG-6/9/2008-26989) ihale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. 
Komisyonca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar,  başkan ve üyelerin adları, soyadları ve 
görev unvanları belirtilerek imzalanır. Yapılacak her türlü harcamalar, 31/12/2005 tarihli ve 
26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri 
Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. İlgili defterler zamanında ve eksiksiz tutulur. (Okul 
Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde:39); 

 
5-Muayene ve Kabul Komisyonu;  Muayene ve kabul işlemlerini yapmak üzere 

Muayene ve Kabul Komisyonunu  oluşturur. Muayene ve Kabul Komisyonu ihtiyaç duyulan 
zamanlarda toplanır. Komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya, araç ve 
gereci muayene ve kontrol eder, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 
11 nci maddesi ile bu madde uyarınca çıkarılan 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair 
Yönetmelik hükümlerine  göre kabul veya geri çevirmek üzere gereken işlemleri yapar. Bu 
komisyonun, aynı zamanda Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre her yıl sonunda 
demirbaş eşya ile kullanılmayan eşya, araç ve gerecin sayım ve denetimi ile ilgili görevleri 
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yapar;  Muayene ve kabul ve sayım işleri ile ilgili kararları okul müdürünün onayına sunar, 
(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde:40); 

 
6-Hizmetin Satın Alınması; Bedelleri velilerden alınan aylık ücretlerden karşılanmak 

üzere yemek, sağlık, temizlik, zorunlu hâllerde  muhasebe ve güvenlik hizmetleri dışarıdan 
satın alınır. Bu işlemler, Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde belirtilen İhale Komisyonu ile 40 
ıncı maddesinde belirtilen muayene ve kabul komisyonlarınca yapılır. (Okul Öncesi Eğitim 
Kurumları Yönetmeliği, Madde:41); 

 
7-Hesap Açılacak Banka ve Yetki Kullanımı; 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 görevlisi)- muhasebe memuru, 
ikili müşterek imzaları ile yetkilidir. Bu yetkililerin imza sirküleri  harcama yetkilisince 
onaylanarak ilgili banka şubesine önceden verilir. (Okul Öncesi Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği, Madde:42); 

 
8-Uygulanacak Muhasebe Sistemi Anaokullarının muhasebe uygulamalarında 

30/12/2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usullerin 
hükümleri uygulanır.Her muhasebe kaydının tevsik edici (ispatlayıcı) bir belgeye dayanması 
ve malî sonuç doğuran her işlemin muhasebe kayıtlarında gösterilmesi zorunludur. (Okul 
Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde:43); 

 
9-Döner Sermayeli Kurumlar;  3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî 

ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun kapsamına giren uygulama 
sınıflarının malî ve muhasebe işlemleri döner sermaye mevzuatı hükümlerine göre yürütülür. 
Ancak, ihale ile ilgili işlemlerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.  (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 
Madde:45); 

 
10-Okul-Aile Birliği; Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirir , veli ile okul 

arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri destekler, 
okulun ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullar bünyesinde tüzel kişiliği haiz olmayan birlikler kurulur. 
(MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği, Madde: 5. ve 6. maddesinde belirtilen görevleri yapar) 
 

a) Okul Aile Birliği Bütçesinin Kullanımı ile ilgili iş ve işlemleri yapar (Okul-Aile 
Birliği Yönetmeliği Md: 13- 18, 20); 

 
b) Her türlü gelir-gider (harcama) ile ayni ve nakdi bağışların    

http://tefbis.meb.gov.tr adresinde  yer  alan  TEFBIS  projesindeki  modüllere  girilir  (MEB  
Strateji  Geliştirme Başkanlığının 31/12/2010 tarih ve 7729 sayılı yazısı); 
 

11- Okul Servis Araçları: Okul yönetimleri, okul servis iş ve işlemlerini; “Okul 
Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ve Okul servis araçlarında aranacak şartlar 
Yönetmeliğine göre yerine getirilir.  

 

http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/okulailebirligi/okulaile.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/okulailebirligi/okulaile.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/okulailebirligi/okulaile.html
http://tefbis.meb.gov.tr/
http://sgb.meb.gov.tr/yatirim_performans/TEFBIS.pdf
http://sgb.meb.gov.tr/yatirim_performans/TEFBIS.pdf
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12- Okul önlerinde alınacak trafik tedbirleri ve okul servis araçlarının denetimi için 
belirlenen hususlar okul idareleri tarafından takip edilir.  Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
06.09.2010 tarih ve 157163 sayılı yazısı 

 
13- Çocuk kulüpleri:  Personel  ve  fizikî  imkânları  yeterli  olan  okul  öncesi  

eğitim  kurumlarında,  velilerin istemeleri hâlinde çocukların eğitimlerinin desteklenmesi 
amacıyla eğitim saatleri dışındaki  zamanlarda  faaliyet  göstermek  üzere  çocuk  kulüpleri  
kurulur, Çocuk Kulüpleri çalışmalarını yönerge hükümlerine uygun yürütür   (Okul Öncesi 
Eğitim Kurumları Yönetmeliği Ek Md: 1, Çocuk Kulüpleri Yönergesi Md: 5, 7,9,10, 15, ); 
 

Kulüp  çalışmalarında  tutulacak  defter  ve  dosyalar usulüne uygun tutulur (Okul  
Öncesi  Eğitim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi Md: 21); 
 

VII- TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ 
  

1- Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarını Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun 
olarak tutulur ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır 
kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir. (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 5, 6 );  
 

2- Taşınır işlemlerinde, özelliklerine göre Tüketim Malzemeleri Defteri, Dayanıklı 
Taşınırlar Defteri, Müze Defteri, Kütüphane Defteri  tutulur, işlem türüne göre Belge ve 
cetveller kullanılır (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 9, 10 ); 

 

3- Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetveller  
bilgisayar ortamında tutulur  ve düzenlenir(Taşınır Mal Yönetmeliği Madde11); 
 

4- Taşınırların tümünün giriş ve çıkış İşlemleri ve sayımları yapılır ve Sicil Numarası 
verilir,  her bir kayıt belgeye dayandırılır (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 12-36 ); 
 

5- Oda, derslik ve diğer bölümlerde yer alan dayanıklı taşınırlar, Yönetmelin 8 
numaralı eki “Dayanıklı Taşınırlar Listesi”ne yazılır, ilgili oda, derslik ve bölüm sorumlusuna 
“Devir Kurulu” tarafından devredilir ve anılan liste bulunduğu yere asılır, (Taşınır Mal 
Yönetmeliği Madde 33 ); 

 

Özel Öğretim Kurumlarında Demirbaş İşlemleri; 
 
a) Kurumun bölümlerinde Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesinde 

belirtilen araç gereçler bulundurulur; Bölüm demirbaş listeleri çıkarılarak asılır,  
b) Kurumda Demirbaş Eşya Esas Defteri tutulur,  
c) Defter, dosya ve kayıtların istenen bilgileri içerir   koşuluyla  ayrıca bilgisayarla da 

tutulur,  
 
 
 
 
 

http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/20091123443/Yonetmelik/okul-oences-etm-kurumlari-yoenetmel.html
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/34/970341/dosyalar/2012_12/28042112_kulpynetmelii.pdf
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/34/970341/dosyalar/2012_12/28042112_kulpynetmelii.pdf
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26407_0.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26407_0.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26407_0.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26407_0.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26407_0.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26407_0.html
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI EKLERİ 
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI REHBERLİK VE DENETİMİNDE 
YARARLANILACAK MEVZUAT 

 

A- KANUN, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE TÜZÜKLER 
1. T.C. Anayasası. 
2. 657 Devlet Memurları Kanunu.                               
3. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu.                           
4. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.    
5. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Kanun. 
6. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu.  
7. 4857 sayılı İş Kanunu. 
8. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.  
9. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun.   
10. 4207 Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun.  
11. 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu.  
12. 2866 sayılı Öğrencilerle İlgili Basılı Evrakın Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, 

Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanun.  
13. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkileri Hakkında Kanun.  
14.  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.  
15. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 
16. Sivil Savunma ile ilgili Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer 

Hizmetler Tüzüğü  
17. Türk Bayrağı Tüzüğü  
18. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,   
19. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 
20. Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

 
B- YÖNETMELİKLER VE YÖNERGELER 

1. Taşınır Mal Yönetmeliği.  
2. Binaların Yangından Koruması Hakkında Yönetmelik.   
3. Devlet Binaları Bakım Onarım ve İşletme Yönetmeliği.  
4. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.  
5. Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi 

Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik.  
6. İlköğretimde Yöneltme Yönergesi.  
7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair 

Usul ve Esaslar.  
8. MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği.  
9. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği. 
10. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.  
11. MEB Bağlı Okul ve Kurum Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin 

Yönetmelik.  
12. MEB Personeli İzin Yönergesi.  
13. MEB Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği.  
14. MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği.  
15. MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği.   
16. MEB Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliği.  
17. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği.   
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18. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği.  
19. Öğrencilerle İlgili Basılı Evrakın Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve 

Satılması Hakkında Yönetmelik.  
20. Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi 
21. Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği.  
22. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik.  
23. Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği.  
24. Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği.  
25. MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi.  
26. MEB Okul Müzeleri Yönergesi.  
27. MEB Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge. 
28. MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi  
29. MEB Bayrak Törenleri Yönergesi.  
30. MEB Uluslar Arası Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Hakkında 

Yönerge. 
31. Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme Söndürme Yönergesi. 
32. Milli Eğitim Bakanlığının Bayrak Törenleri Yönergesi. 
33. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi, 
34. MEB Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Göreviyle Görevlendirilecek Usta Öğreticiler 

Hakkında Yönetmelik. 
35. Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik 
36. Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik. 
37. Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik. 
38. MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği  
39. Ulaştırma Bakanlığı Mobil Telekomünikasyon Şebekelerine Ait Baz İstasyonlarının Kuruluş 

Yeri, Ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik  
40. MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. 
41. MEB Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Göreviyle Görevlendirilecek Usta Öğreticiler 

Hakkında Yönetmelik. 
42. Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik 
43. MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik 
44. Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik. 

 
 


