
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI ORTA()(;RETiM KURUMLARl YONETMELiGiNnE
DEGi$iKLiK YAPILMASINA DAiR YONETMELiK YAYIMLANDI

Milli Egitim Bakanhgr Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayih Resmi .
Gazete 'de yayimlanarak yiiriirliige girmistir,

Ancak degisen, gelisen sartlar ortaya cikan ihtiyaclar, uygulamada yasanan tereddutler, yargi kararlan
He Bakanhguruzin ogretim birirnleri ve Milli Savunma Bakanhguun teklifleri dogrultusunda soz konusu

.I, Yonetmeligin bazi hilkiimlerinde degisiklik ve dnzenleme yapilmasi ihtiyaci dogmli!jtur.
Bu baglarnda; Milli Egitim Bakanhgi Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi Bakanhk, il/ilce milli egitim

mndurlukleri temsilcileri, okul mudurleri, mudur basyardrmcilan/yardimcilan ve 5gretmenlerin kanhnuyla
gerceklestirilen 11<;ayn cahstayda degerlendirilerek ozellikle Yonetmeligin; ogrenci davraruslan, odtil
disiplin ve nakil-gecislere iliskin rnaddeleri He diger bazi maddelerinde degisiklik yapilmasi kararlastmhp
btl kapsarnda degisiklik ve dtizenlemeye gidilerek Milli Egitim BakanlIgI Ortaogrctim Kurumlari
Yonetmelilinde Degi~iklik Yaprlmasma Dair Ydnetrnelik hazirlanrmsnr.

"Milli Egitim Bakanhgi Ortaogretim Kurumlan Y5netmeliginde Degi~ik1ik Yapllmasma Dalr
Y5netmelik" 01/07/2015 tarihli ve 29403 saYJhResmi Gazete'de yaYlmlanarak. yUrllrllige girmi~tir.
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1- Ders set;iminin ikinci donemin ilk haftasmda yapl1abilmesine imkan verilmi$tir (Oet's se.,im stires) one
lYekilerek yeni egitim ve ogretim Ylhntn butUn yonieriyle planlanmac;l ve kitap baslrnlmn sUresinde
yapllabilmesi kolayl~tII11nll~t1r).
Seymeli ders en az 10 tigTencinin talebi dogrultusunda ogretirue a~11acagl. ders Ylh iyerisinde ogrenci
saYISlazalsa bile 0 dersin okutulmasma devam edilecegi, ozel ogretim kurumlan ile resmi ozel egitim
kurumlan ve ozel egitim slJl1flannda bu ~artlat1n ararunayacagJ ili~kin htikUm getirilmi~tir (Resrnl 5zel
egitim kurumlarl ve 5zel e~itim Slmflannda ogrenim goren ogrenciler it;in pozitif aynmclhk yaptlmt~tlr),
Ogrenci kulUp faaliyetleri, topluma hizmet etkinlikleri, geziler, Wrenler ile diger bilimsel, sosyal.
killtUrel) sanatsal ve sportif etkinlik1er 5gtetrnen, ogrenci, veli ve itgili s:evrenin katlhmlyla okulda ya da
okul mUdurlUgunce belirlenen. egitim ve ogretimin amacylanna uygun mekfu11arda yapllmastna irnkan
verilmWir (Etkinlikler SlraslIlda ogrencilerin her tiirlU zararh ah~kanhklar, olumsuz davraru~lar ve
~1nhklardan korunmasl, israftan ka«lrulmasl iyin okul y5netimince ogretmenler ve velilerle i~ birli~i
yapllarak gerekJ j tedbirlerin aitnmasl saglanml~tlr).

4- Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren ogrencilerin, beceri ve yetenekleri dogrultusunda
ortaogretime yerle~tinneye esas puanla ve/veya beceril yetenek smav puanIyla tercihleri dogrultusunda
ortaogretim kurumlanna ge~i:~yapabileceklerine a91khk getirilmi~tir (Ogrencilerin, beceri ve yetenekleri
dogrultusunda orta0w-etime yerle§tinneye esas puanla ve/veya beceril yetenek smav puamyla tercihleri
dogrultusunda ortaogretim kurumlanna yerle~ebilecek1eri vurgulaI1Jm~tll).

5- Orta5gretiVle get;i~ sistemine bagh olarak yapllan yerle~tirmeye esas nakil i~lemleri puan Usttinlugu ve
okullarlll a~lk kontenjanlanna gore kIlavuz htlkilinleri dogrultusunda Bakanhk~a yUrtltiilecegine a91khk
getirilmi~tir .

6- Rehberlik ve ar~tmna merkezleri biinyesinde hizmet veren ozel egitim degerlendirme kurulu karan
dogcultusl1nda 5zel egitime ihtiyaci olan ve kayna~tlDna yoluyla egitim alacak 5~encilerinin; yetenek,
saghk dururnlafl ve ikamet adreslerini dikkate alarak ortaogtetim kurumlanrun kontenjanlanna gtire her
bir ~ubede iki 5grenciyi ge:cymeyecek ~ekilde il/ih;e ozel egitim hizrnetleri kurulu ve ilgili okul
miidO.rlukleriyle i~birligi yapllarak dengeli bir ~ekilde yer1e~tirilmesine imkan verilmi~tir (Becerilyetenek
smavlyla ogrenci alan okullara ycrle~tirilecek ogrenciler ilgili okul mlld11rli1klerince olu~turulan
komisyon tarafindan kendi aralannda beceri/yetenek smavma ahnmalarl ve b~anh olal1larm kayttlarmm
yapl1masl ~aglanrrullt1r).

7- llgili kanunlar kapsamlOda c~yltk ba~lanan $ehit ve gazi yocuklanrun nakil ve geyi~ i~lemlerini ise
zamana bagh olmadan; kontenjan ~artl aramnakslzm, bir defaya mahsus olma!< tizere, aytll tiirden
okullara dengeli bir ~ekilde yapllmaSllla imk§.n verilmi~tir (Ayhk ba~lanan §ehit ve gazi vocuklarlyla ilgi
kanunlara ?91khk getirilmi~tir).
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8- Dala yerlestirrne islemlerinin 10 uncu suufm sonunda ogrencinin alan ortak egitimindeki yetenek ve
basanlan, sektortm ihtiyaci, ogrenci ve velilerin talepleri ve grup olusturma sayilan dikkate ahnarak
ilgili okul mudurlugunce yapilacagr, tercihlerin belli dallarda yogunla~maSl halinde 10 uncu simf yilsonu
basan puani yuksek olanlara oncelik verilecegi hususuna acikhk getirilmistir.

9- Gunluk toplam ders saatinin 2/3 u ve daha fazlasma gelmeyenlerin devamsizhgmrn bir gun, diger
devamsizhklar ise yanm giin sayilacagi hiikrnu getirilmistir (Gunluk devamsizhk siiresine acikhk
getirilmistir) .

10- Yurt icinde ve yurtdisinda, bilim, tiyatro, spor, muzik, folklor, beceri yansmasi ve benzeri egitici
kiiltiirel faaliyetlere ve bunlann hazrrhk cahsmalanna katilmasma Bakanhk, mahalli mtilki arnirleri
ve/veya milli egitim miidiirlUkIerince izin verilen ogrencilerin, okula devam edemedikleri surece faaliyet .
izinli sayilacagi ve bu snrenin devamsizhk stlresine difuil edilmeyecegi, faaliyet icin verilen izinlerin
toplarmmn bir egitim ve ogretim yihmn yansindan fazla olarnayacagl hususuna aC;lkhkgetirilmi~tjr.

11- Devamslzhk yapan ogrencinin durumu posta, e-Posta veya diger ileti~im ara9lanyla velisi.ne
bildirilecegi, devamslzhgm 5 inci, 15 inci ve 25 inci gili11erinde, kontrol kaYltll surekli tedaviyi ya da
organ naklini gerektjren hastahgl bulunanlar, kayn~tlrma ve ozel egitirn gerektirenJer ile tutuklu
ogrencilerde i.se aynca devamsJ:zhgm 40 lOCI Ve 55 inci giinlerinde de tebligat yapl1masma imkful
verilmi~tir (Bildirim yaptlacak. gunler ile pozitif aynmclhk yapdan (}grencilcr konusuna a91khk
getirilmi~tir).

12- DevanlS1zhk stireSt toplarnda 45 gilnden 30 gilne di.i~iirUlmli~tlir.Kontrol kaylth surekli tedaviyi ya da
organ naklini gerektiren hastahgl bulunanlar tam te~ekktil1li deviet hastaneleri de kapsama ahnml~t1r.
Tutuklu 5~encilerin 5z11rsUzdevamsIzhk sureSt toplamda 60 gt1nolarak uygulanmasma karar verilrni~tir
(Ogrencilerin okula devam slirelerinin artmlmasl ve devamSlzhk stiresinde tutuklu ogrenciler gozetilerek
pozitif aynmclhk yapllml~tlf) .

13- 6~rencinin devamslzhglyla ilgili ve1isine yapdacak tebIigat i~lemlerinin, ilgili mevzuat hiikUmlen
dogrultuslinda posta, e-posra ve/veya bili~im arac;:lanyla yapllacagl hiikme baglanm.l~t1f (Bili~im
araylanndan daha fazla yararlamlmaSl amaylanml~trr).

14-Ogrencinin devamslzhk yapugl siireye ili~kin 6zUr belgcsi veya yazilt veti beyam, oziir giiniinU takip
eden en gey 5 i~ gtino. i9inde okul y5netimine velisi tarafindan verilrnesi zorunlulugu getirilmi~tir.

15- Temel lise statiisUndeki ozel ortaogretim kur'..lmlanndan resmi ortaogretim kurumlanna gevi~lerle ilgili
esas ve usullerin aynca BakanhkiYa belirlenecegi hokmo. getirilmi~tir.

16- Resmi ortaogretim kurumlanndan 6zel ortaogretim kurwnlarma ge~i~ler ile (lzel orta.5gretim
kununlarlIllll kendi aralanndaki nakillerde ise 20/3/2012 tarihli ve 28239 saydl Resmi Gazete'de
yaYlmlanilll Milli E~itim Bakanl1~l Ozel Ogretim Kurumlafl Yonetmeligi hiikiimlerinin uygulanacagl
belirtilmi~tiL

17- Nakil ve ge9i~ ba:jvuruSunWl, her ayrn ilk i~ gtintinden son i~gonUnc kadar veli tarafmdan ~ah~ma
saat1eri i~erisinde 5gtcncinin 6~enim g6rdU~ okul mildiirlligUne dilekc;e ile yapllacagl, ba:jvurunun
5grencinin nakil ~artlanm ·ta~lmaSlMlinde naklen gidilmek istenilen okul mudUrlU~t1ne e-Okul
sistemi iizerinden iletilecegi, onay veya ret i§leminin nakil istenilen olml mildtirlligiince e-Okul
sistemi nzerinden aym son j~ gt1nO 9a11~masaatleri igerisinde ger~ekle~tirilecegi hiikme baglarun1~t1r
(NakiJ ve ge9i~lerin haftahk olmaktan 91kanhp ayhk $iirelerde yapdmasllla imkan verilmi~tir).

18- Hazlrhk/dokuzuncu slmflardaki olagan nakil i~lem1erinin, yer1e~tirmeye esas nakil i!jlemlerinin
tamamlanmasmdan sonra yapI1masl sag.lanml~tlr.

19- e-Okul sistemi iizerinden almarJ nakil ve ge9i~ b~vurulannm; her aym son i~gUnUnde ilgili okul
mtidlirlugunce degerlendirilmesine ve Veli BHgilendirme Sistemi ttzerinden de ogrencinin velisine

., bildirilme~ine imkful verilmi9tir .
.. " 20-Hazlrhk simflanndan hazlrhk simfl bulunmayan okullann 9 uncu s]Jufiarma, hazlrhk sirutl bulwunayan

okullano 9 uncu smdlanndall hazHhk smlflarma yeterlilik smaVl aranmadan, hazlrhk Simfl bulunmayan
ok--ullann9 uncu slruflarmdan hazullk slruii bullUlan okullann 9 uncu Slnltlarma yeterlilik smavma bagh
olarak ir;:.indebulunulan ogretim ydmm KaSlm aymll1 son i~ giiniine kadar nakil ve ge~i~ yapIlabilecegi)
bu aydan sonra bu slIllflar arasmda nakil ve ge'Yi~yaptlamayaca~l hususu hUkme baglal1lm~trr.

21- Hazrrhk ~11llfl olan okullarm kendi aralarmdaki nakil ve ge~i~ler bu Yonetmeligin nakillerle ilgili
~UkU.mlerinegore yiliiltillecegi hususuna aC;:lkhkgetirilmi~tir.

22- ?gre~cileri~ ~er d~rsten en az iki yazlh smava katllmak zorunda olmalarl ve buna bagh olarak egitim
ogretun etkinhklennden daha fazla yararlanmalanna imkan saglanml~tIr.
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23..6gretmenin/o~tmenlerin ortak degedendimle yapabilmelerine irnkan verrnek uzere birden fazla .
subede okutulan tum. dersler ile giizel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan
derslerin yazih ve uygulamah smavlannm ortak yapilrnasma ve ortak degerlendirilmesine imkan
verilmistir,

24- Yazih smavlar ve diger degerlendirmeler sonunda basansiru yukseltmek isteyen o~enciler icin donern
sona ermeden her dersten aynca OI1ak. bit sinav daha yapilmasma, bu sinavlardan alman puan diger
puanlarla birlikte donem puanimn hesaplanmasinda aritmetik ortalamaya dahil edilmesine, smava
girrnek isteyen ogrencilerin yazih b~vurusunun ahnmasma, basvuruda bulunup da sinavlara katilmayan
ogrenejler hakkinda 48 inci rnaddenin ilgili fikra hilkUmlerinin uygulanmasi hUSUSWldahnkum
getirilerek konu acikhga kavusturulrnustur.

25- 6grenciler, raporlu ve izinli olduklan gtmlerde yazrh ve uygulamah smavlara almamayacagi htikme
baglanmistir.

26- Yonetmeligin 36 nci maddesine gore ozurleri nedeniyle 60 gilnliik devamsizhk kapsarrunda
degerlendirilen ogrencilerin donem puanlan zonmlu Mllerde bir yazlh smav eksi~iyle verilebilmesine
imkan saglannl1~tlf.

27- Dogrudan slmf ge<rebilmek i~in defS Ylh sommda her bir dersten iki donem puam bulunma ~artt
getirilmi~tir .

28-Ders ylh sonunda her bir dersten iki donem puarn bulunmak kaydlyla dogrudan SllUfml ge~emeyen
ogrencilerden; bir Slnlfta b~anslz ders saylSl en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak smdlanm
gegebilecegi, alt smIflar da dahll toplarn 6 del'sten fazla b~arlslz dersi bultulanlann ise sill1f tekrarl
edecegine, nakil ve gec;:i$Iernedeniyle ortaya I(lkan sorumlu dersler bu saylya dfihil edilmeyece~i hususu
hiikme baglarunl~ttr.

29- Sorumluluk smavlan, ders YIll igerisinde yapllan yazdl ve/veya uygulamah smav esaslanna gore birinci
ve ikinci donemin ilk haftasl iyerisinde iki alan ogretrneni tarafmdan yapllacagl, smava girecek ogrenci
saYlsmm otuzu a!?masl ve/veya birden fazla salonda smav yapllmasl M.linde her smav salonu i9in aynea
bir gozcU ogretmen daha gorevlendirilecegi, farkh sInlflardaki aym dersin ogrenci saYlsmm toplamda
otUI;U ~mamasl halinde bu ogrencilerin slllaviarlmn birle$tirilerek tek komisyon marifetiyle de
yapliabilecegi, smav tarihleri ve gorevlendirilecek o~retmenlerin okul miidlirlli~;i\nce belirlenecegi, bu
slllaviarm dersleri aksatmayacak ~ekilde hafta i~erisinde yapdacak ~ekilde planlanacagl, gerekti~inde
cumartesi ve pazar gUnlerinde de yapllabilecegi hususu hUkme baglarum~t1r.

30- 10 puandan fazla davraru~ puan.1 indirilmi~ ve iade edi1memi~ olanlar ile mezun oldugu ders Yl1mm
tamam1n1bulundugu okulda olrnmayan ogrenciler okul birincisi olamayacagl belirtilmi~tir.

31- Miidtir b~yardlmclsma; pansiyorua ilgili i~ ve i~lemlerden uhdesinde yer alan gOrcvler yanmda
pansiyonla ilgili di~er i~ve i:;;lemlerin koordinasyonunu saglama gorevi de veriln1i$tir.

32- Cocuk geli~imi ve egitimi alarulllIl standart atolye ve laboratuvan yarunda uygulama smIflan da alamn
atOlye ve laboratuvan olmHSm8imk!n verilmi~tir.

33. Ortaogretim kurumlannda gorevli yonetici ve l5~etmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz aYllltn ilk
i~ giiniine, eylUI aylntn ilk i~ gtinvnden derslerin ba$langu; tarihine kadar gegen stirelerde yapacaklan
mesleki ~ah~malara ac;akhk getirilmi~tir (Mesleki 9all~ma sliresinin bir haftasllllll kendi okulunda, diger
haftasmdaki e~itimin ise farklI il/ilyelerde de yaptlabilmesine irnkfuJ verilmi~tir).

34- Eyltll aylIlill ilk i~giinlinden derslerin b~langJClOa kadar geyen sUre i<rerisinde yapllacak olan mesleki
9ah$malann okul mUdiirliikl~rince hazlflanan program dcThilindekendi okullartndaki mesleki 9all~maya
katdacagl, hillane baglanmu,'tlr.

35- Mesleki AC;:lk0gretim Lisesi ogreneileri ile 3308 saytll Kanunun 35 inci maddesi htikfun]erine gore
telafi egitimi gorenJerin i~letrnelerde mesleki egitim ve staj yah~malan iCin de hafta i<rigllnlerde birinci
fikra kapsammda koordinator ogretrnen gorevlendirilmesine imkan verilmi~tir.

36-Hizmet satm a1ma yoluyla yah:?tlIllacak personelin gorevlerine ili~kin esas ve usullerin sozle~meyle
belirlenece~i hususu hiikme baglaIUnt~t1r.

37- Smlf ogretmenler kurulunun ayru Slmf seviyesinde, ~ube ogretmenler kurulu ise aym ~ubede defS okutan·
ogretmenlerle rehberlik ogretmenlerinden ol~acagl, kurullann ihtiyay h;§linde; okul mi1duruntin, ilgili
mtidtir yardlmC1SlnIn, rehberlik ogretmeninin ya da s1ll1f rehber ogretmeninin talebi ve okul mildiirtlniln
uygun gormesiyle toplanacar~l hususu hiikme baglarlml~hr.
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38- Alan/dallara gore isletmede rnesleki egitim gorecek resmi ve ozel okul toplam ogrenci sayrsmi
belirleyecegi, uyguladiklan programlara gore okullara dagilmunm yapilacagi, kontenjanlann .
planlanrnasmda ozel mesleki ve teknik ortaogretim kururnlarmm kurum ve kuruluslarla imzaladiklan
protokollerin de goz onunde bulundurulacagi hususuna acikhk getirilmistir,

39- Disipline yonelik hukumlerde yapilan degisikliklerle ogrencilerin; sa~hgl olumsuz etkileyen ve sagliga
zarar veren, alkollu ya da bagimhhk yapan maddeleri kullanmarnalan, bulundurmamalan ve bu tiir
maddelerin kullamldigr yerlerde bulunmamalan saglanarak olurnsuzluklardan uzak dunnalan.
arnaclanrmstir.

40- Ogrencilerin, bilisirn araclanm ve sosyal medyayi; zararh, bolucu, yikici ve toplurnun genel ahlak
kurallanyla bagdasmayan ve siddet icerikli amaclar icin kullanmamalan; bunlann uretilmesine,
bulundurulmasina, tasmmasma yardimci olmarnalan yonunde gerekli tedbirler almrmsnr.

41- Ogrencilerden: yanhs algi olusturabilecek tutum vc davramslardan kacinmalan, genel ahlak ve adaba
uygun davranmalan hem okul hem de aile tarafindan beklendigi hususu vurgulanmistir.

42- Ogrencilerin: zorunlu gOIjimagdurlan, mnlteci ve sigmmacilar, gazi ve sehit yakmlan, dogal afetlerden
etkilenenler, yash, yetim, oksilz, gU~sijz, engelli ve bemeri dururnda olanlar ile diger yardlma ihtiyay
duyanlara yonelik yiirUtiilen toplum hizmetlerinde gorev almalarl ozendirilrni~tir.

43- Ogrencilerin; mUstehcen veya yasaklanml~ atalji, gerelYve dokllinanlan okula ve okula bagh yerlere
sokmak veya yamnda bulwtdurrnalarmm, yatlll okullarda pansiyona ge~ gelmenin, 5gtetmenin bilgisi ve
kontrolli dl~mda bili~im araylan ile me§gul olmanm ve dersin akI~lru bozmamn, milli ve manevi
degerlere, genel ahlak. ve adaba uygun olmayan, yanlI§ algl olu~turabilecek tutum ve davram~larda
bulunmalarlllill suit oldugu ve yaptmm gerektirdigi fiiI ve davram~lardan oldugu hususlarma vurgu
yapl1nll~tlf.

44- Ogrencilerin ki~ilere, arkad~lanna ve okul ~ah~anlarIna; s5z ve davranI~larla sarkmtthk yapmak, iftira .
etmek, b~kalanru bu davranl~lara kl~klrtmak veya zorlamanm, yapllan bu fiilleri sosyal medya yoluyla
payl~mamn, yaymamn, pansiyon dUzenini bozmamn, pansiyonu terk etmeyi ve gece izinsiz dl~anda
kalrnarun 'ah~kanhk haline getirilmesinin sUy oldugu ve yaptmm gerektirdigi hususlara aylkhk
getirilmi$tir.

45- Ceza gerektiren davram~ ve fiillerde bulunan ogreneilerin, okul rehberlik servisinin veya Rehberlik ve
Ar~tt.rma Merkezinin rapolU ile okul yonetiminin kararma bagh olarak rehabilite edici uygulamalara
tabi tutulacagl hususu hiikme baglanml~tJr.

46- Karan onayan kurulun aym karara yonelik itirazlan gorii~emeyecegi, itirazlarlll bir (1st kurulda
gOrU§Olecegive karara baglanacagl hususunda hiikiim getirilmi~tir.

47- Okul degi~tirme cezasl alan Ogrencilerin, ceza aldlklarI okula donemeyecekleri hususu htikme
baglannll~tlr .

48- Onur genel kurulunun, her douemde en az bir kez toplanacagl hususunda hiikUlll getirilmi$tir.
49-Mesleki ve teknik ortaogretim kururulan kapsammda; EK 1 maddesine ilave yapilarak pratik

uygulamalan yaphrabilecek yeterliklere sahip 5gretmen bulunrnadlgl duromlarda, owetmen norm
kadrosu ile ili~kilendirilmeksizin Y6netmeligill 93 Oneil maddesi kapsammda usta ogretiei
glirevlendiJilebilmesine imldin yerilmi~tir.

50-Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, yok prograrnh Anadolu liseLeri
ile meslek.i ve teknik egitim merkezlerinde ogrenci saylSlrun fazla, derslik saYlsmm yetersiz oldugll
durumlarda, ogrenci kontenjanl veya bir ~ubedek.i 6gt"enci saYIsl en fazla 4 yll iljiin Bakanhkljia
artmlabilecegi h11kmUneAnadolu liseleri de d§hil edilmi~tir.

51- Anadolu saghk meslek liseJerinde bit ~ubedek.i ogrenci saYl$lmn 30;u geyemeyecegi, bu okullar
arasmdaki nakillerin ise yerle~tinne sonucu olu~an puan dikkate ahnarak sImf dUzeyinde niteligi
do.~iirmeyecek ~ekilde ba~vuranlar arasmdan puan iisttinlUgtlne gore yapllacagl hususu hUk:me
baglaruru~hr.
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