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MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ 

 

 

  

BĠRĠNCĠ KISIM 

Genel Hükümler 
  

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel 

örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

  

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün 

ortaöğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

  

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Alan: Ortaöğretim kurumlarında ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını 

içeren; bilgi, beceri, tutum, davranış ve istihdam imkânı sağlayan programların her birini, 

b) Atölye: Mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde 

bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla sağlık ve güvenlik koşulları da dikkate 

alınarak gerekli donatımı yapılmış eğitim, öğretim, uygulama ve üretim yapılan ortamı,  

c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, 

ç) Bilişim araçları: Ses ve görüntü kaydı yapma özelliği olan cep telefonu ve kamerayla 

bilgi toplama, saklama, tasarlama, işleme, aktarma ve çoğaltmada kullanılan bilgisayar, 

internet, veri depolama aygıtları çağrı cihazı ve benzeri araçları, 

d) Çerçeve öğretim programı: Bir meslek alanında ve/veya dalında modüler yapıda 

hazırlanan öğretim programının tanıtımı ve uygulanmasıyla ilgili açıklamaları, haftalık ders 

çizelgeleri, programda yer alan dersleri, dersleri oluşturan modülleri, modülde kazandırılacak 

bilgi ve becerileri gösteren program yapısını, 

e) Dal: Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında uygulanan bir alan altında belirli 

konularda uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam imkânı 

sağlayan işkollarından her birini, 

f) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi, 

g) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders 

kesimine kadar geçen süreyi, 

ğ)  Eğitim kampüsü: Değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurumuyla bunlara 

bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, 

konferans salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alanı, 

 

h) e-Okul: Eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda 

yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi, 

ı) Geçiş: Öğrencilerin farklı program, tür, alan, dal veya ortaöğretim kurumları arasında 

yapılan değişikliği, 

i) Kaynaştırma yoluyla eğitim: (DeğiĢik ibare:RG-16/9/2017-30182)Özel eğitim ihtiyacı 

olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte 

sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarını, 
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j) Laboratuvar: Derslerle ilgili iş, işlem, deney, gözlem, inceleme, araştırma, geliştirme 

ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla sağlık ve güvenlik koşulları da dikkate alınarak 

gerekli donanıma sahip eğitim ve öğretim laboratuvarı ile mesleki ve teknik eğitimde 

uygulama ve üretim yapılan ortamı, 

k) Modül: Bir meslek alanının öğretim programında kendi içinde bir bütün, tek başına 

öğretilebilir/öğrenilebilir içeriğe sahip olan, kendi alanındaki diğer program birimleriyle 

bütünleşerek daha geniş mesleki işlevler grubu oluşturma özelliği gösteren, gerektiğinde bir 

sertifikayla belgelendirilerek istihdam yeterliliği kazandıran program birimini, 

l) Nakil: Aynı tür program, alan veya dalda öğrenim gören öğrencilerin ortaöğretim 

kurumları arasında yer değişikliğini, 

m) Ortaöğretim Kurumu: Ortaokul veya imam-hatip ortaokulundan sonra dört yıllık 

eğitim ve öğretim veren, resmî ve özel örgün eğitim okul ve kurumlarının her birini, 

n) Ödül: Öğrencilerin kendilerinden beklenen davranışları göstermeleri, kurallara 

uymaları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif olarak katılmaları ve derslerdeki 

başarılarına göre teşvik edilmesini, 

o) (DeğiĢik:RG-26/3/2017-30019) Öğrenci: Ortaöğretim kurumlarında örgün eğitim 

görenler ile mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık ve ustalık eğitimi görenleri, 

ö) Öğrenme Kazanımları: Herhangi bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra 

bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri, 

p)(DeğiĢik:RG-13/9/2014-29118) Öğretim yılı/eğitim ve öğretim yılı: Ders yılının 

başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi, 

r) Ölçme araçları: Öğrencilerin bilgi, beceri ve kazanımlarının ölçülmesinde 

başvurulacak yazılı ve uygulamalı sınavlar, performans çalışması ve projeyi, 

s)(DeğiĢik:RG-13/9/2014-29118) Performans çalıĢması:Ders programında 

öngörülen eleĢtirel düĢünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma 

ve araĢtırma sonucu elde edilen kazanımların yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak 

paylaĢılmasına yönelik ders öğretmeninin gözetiminde yapılan bireysel veya grup 

çalıĢmasını, 

ş) Proje:Öğrencilerin istekleri doğrultusunda belirlenen bir konuda inceleme, 

araĢtırma ve yorum yapma; yeni bilgilere ulaĢma, özgün düĢünce üretme ve çıkarımlar 

sonucunda bir ürün ortaya koymak amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde bireysel veya 

grup hâlinde yaptıkları çalıĢmayı, 

t) Sınav analizi: Sınav sonuçlarının soru, şube ve sınıf bazında ayrıntılı olarak 

değerlendirilmesi, 

u) (Mülga:RG-13/9/2014-29118)  

ü)(DeğiĢik:RG-13/9/2014-29118) Yeterlilik sınavı: Hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim 

kurumlarında öğrencilerin Türkçe ve birinci yabancı dil derslerinde yeterliliklerinin 

belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve uygulamalı sınavı, 

v) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj 

kapsamında yapılan ders görevleri ile öğretim programlarında öngörülen teorik ve uygulamalı 

derslerin eğitiminin derslik, atölye, laboratuvar, işletmelerin eğitim birimi gibi eğitim 

ortamlarında öğretmen gözetiminde yapılan eğitimi, 

y) Zümre öğretmenler kurulu: Aynı dersi okutan öğretmenlerle varsa diğer eğitici 

personelden oluşan kurulu, 

. 
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ĠKĠNCĠ KISIM 

Eğitim ve öğretim 
 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri, Ders Süresi ve Günlük ÇalıĢma Saatleri 

 Eğitim ve öğretim etkinlikleri 

 

MADDE 8- (1) Eğitim ve öğretim etkinlikleri;  

a) Uygulanan program tür ve içeriklerine uygun olarak yürütülür. 

b) Bilimsel düşünme becerilerine sahip, öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen, 

iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan, 

millî, insanî ve evrensel değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirecek biçimde yapılandırılır. 

c) Okul, işletme ve/veya programların özelliğine uygun mekânlarda yürütülür. 

(2) Yabancı dil, Kur’an-ı Kerim ve meslek derslerinde şube ve grup oluşturulurken 

okulların, programların ve derslerin özelliklerinin yanı sıra öğrenci seviyeleri de dikkate alınır. 

(3) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, bireysel 

farklılıkları ve yeterlilikleri, ilgi, istek ve yetenekleri ile gelişim özellikleri dikkate alınarak 

yaşam becerilerini geliştirmek ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaöğretim 

kurumlarında öğrenimlerini sürdürürler. 

(4) Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleriyle ortaöğretim kurumlarının özelliklerine göre 

öğretmen gözetiminde bireysel veya gruba yönelik alan uygulamaları, etkinlikler ve serbest 

çalışmalar yapılır. Bu kapsamda spor salonu, spor sahası, müzik odası, atölye, laboratuvar, 

kütüphane, konferans salonu ve diğer uygulama mekânlarından öğrencilerin yararlanmaları 

için okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınır. Ortaöğretim kurumlarında hangi uygulamalara 

ve etkinliklere yer verileceğine okul, çevre ve uygulanan programların özelliğine göre zümre 

öğretmenler kurulunun önerisi doğrultusunda okul yönetimince karar verilir.  

(5) (Ek:RG-14/2/2018-30332) Ortaöğretim kurumlarında, destekleme ve yetiştirme 

kursları açılabilir. Bu kurslarla ilgili usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir. 

 Ders süresi ve günlük çalıĢma saatleri 
MADDE 9- (1) (DeğiĢik:RG-13/9/2014-29118)   Ortaöğretim kurumlarında bir ders 

saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenir. 

Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il çalışma takvimine uygun olarak okul 

müdürünün başkanlığında okul zümre başkanları ve okul öğrenci temsilcisinden oluşan 

komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve 

ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, 

öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz. Ancak ikili öğretim yapan 

okullarda bu süreler daha kısa belirlenebilir. 

(2) Dersler, zümre öğretmenler kurulunun önerisi ve okul müdürünün onayı ile blok 

olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresiyle sınırlıdır. 

(3) (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871) Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında bir 

ders saati, mesleki alan uygulamalarına ilişkin derslerin eğitiminin okul/kurumun atölye ve 

laboratuvarlarında yapılması hâlinde 40 dakika, işletmelerde yapılması durumunda ise 60 

dakikadır. Okulda veya işletmede yapılan staj süresi 60 dakika üzerinden değerlendirilir. 

(4) (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871) İşletmelerdeki mesleki eğitimin gündüz yapılması 

esastır. Ancak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 73 üncü maddesine göre sanayiye 

ait işlerin dışındaki diğer sektörlerde mesleki eğitim, sektörün ve program türünün özelliği ile 

iklim şartları ve yılın belli zamanlarında çalışan işletmeler dikkate alınarak il istihdam ve 

mesleki eğitim kurulunun kararıyla günde 8 saati ve saat 22:00’yi geçmemek üzere gece de 

yapılabilir. (Ek cümle:RG-16/9/2017-30182) Ayrıca yoğunlaştırılmış eğitim programına göre 

işletmelerde mesleki eğitim haftalık azami çalışma saatini geçmemek şartıyla velinin veya reşit 

ise öğrencinin isteği doğrultusunda haftada 6 gün olarak da planlanabilir. 
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(5) (Ek:RG-13/9/2014-29118)  Anadolu imam hatip liselerinde eğitim ve öğretim yılı 

süresince; imamlık, hatiplik, vaizlik, müezzinlik, kur’an kursu öğreticiliği ve benzeri mesleki 

uygulamaya yönelik eğitimler ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülür.  

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Öğretim Programları, Dersler, 

Ders Kitapları, Eğitim ve Öğretim Materyalleri 

 

 

Ders seçimi 
MADDE 11- (1) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Derslerin seçimi ve buna yönelik 

açıklamalar ikinci dönemin ilk haftasında okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.  

 

(2) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182)  Ders seçimi okulun imkânlarına bağlı olarak veli, 

sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından şubat ayı 

içinde yapılır, e-Okul sistemine işlenir ve Kitap Seçim Modülüne kitap ihtiyaç sayısı girilir. 

Grup oluşturulamadığı için açılamayan dersler okul yönetimince ilan edilir. Bu dersleri seçen 

öğrenciler tercihleri doğrultusunda açılan seçmeli derslere yönlendirilir. Süresi içerisinde ders 

seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir. 

(3) 9 uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile seçilen derslerde değişiklik 

yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır. 

(4)(DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403) Seçmeli ders en az 10 öğrencinin talebi 

doğrultusundaöğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin 

okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumları 

ile resmî özel eğitim kurumları ve özel eğitim sınıflarında bu şartlar aranmaz. 

 (5)(Ek:RG-13/9/2014-29118)  Yeterli talebin olmamasından dolayı açılamayan 

seçimlik dersler millî eğitim müdürlüklerinin onayına bağlı olarak merkezi bir okul/okullarda 

açılabilir ve farklı okul öğrencilerinin kayıtları okullarında kalmak üzere seçimlik dersleri bu 

okul/okullarda almaları sağlanabilir.  

  

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Resmî Tatil Günleri ve ÇalıĢma Takvimi 

  

ÇalıĢma takvimi 
MADDE 15- (1) Ders yılı iki döneme ayrılır. Ders yılının başlaması, birinci yarıyıl ikinci 

yarıyıl ve yaz tatilleriyle ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 

iĢgününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iĢ gününün hafta arasına 

rastlamasıdurumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iĢ gününe kadar uzatılır. 
Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu 

günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak 

hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak 

çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur. 

(2) Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, 

havanın aşırı sıcak ve soğuk olması gibi nedenlerle il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararı ile 

gerekli gördüğü ve mahalli mülkî idare amirinin onayladığı durumlarda okullarda öğretime ara 

verilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin derslerinde eksik kalan konularda yetiştirilmesi için 

okul yönetimleri ve millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır. (DeğiĢik cümle:RG-

28/10/2016-29871) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler de bu fıkra kapsamında 

değerlendirilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Rehberlik, Sosyal Etkinlikler, Okul ve Çevre ĠliĢkileri 

  

Rehberlik 
MADDE 16- (1) Rehberlik (Mülga ibare:RG-1/7/2015-29403) (…) hizmetleri, 

17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.  

(2) Bu hizmetlerin yürütülmesi için okul yönetimince gerekli araç, gereç ve uygun ortam 

sağlanır. 

Zararlı alıĢkanlıklardan korunma 
MADDE 17- (1) Ortaöğretim kurumlarında güvenli ortamın sağlanmasına yönelik 

koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması, zararlı alışkanlıkların önlenmesi ve öğrencilerin 

şiddetten korunması amacıyla rehberlik (Mülga ibare:RG-1/7/2015-29403) (…)hizmetleri 

kapsamında okul merkezli, temel önleme çalışmaları yürütülür. Bu konuda, okul yönetimi 

öğretmen, veli, çevre ile işbirliği yaparak gerekli önlemleri alır. 

  

Sosyal etkinlikler 
MADDE 18- (1) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)  Öğrenci kulüp faaliyetleri, topluma 

hizmet etkinlikleri, geziler, törenler ile diğer bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

etkinlikler öğretmen, öğrenci, veli ve ilgili çevrenin katılımıyla okulda ya da okul 

müdürlüğünce belirlenen, eğitim ve öğretimin amaçlarına uygun mekânlarda yapılır. Ancak 

etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve 

aşırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için okul yönetimince öğretmenler ve velilerle iş 

birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.  

 

(2) (Ek:RG-28/10/2016-29871)(DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Öğrencilere, spor 

eğitimi imkânlarının yaygın olarak sunulması, okullarda sporun geliştirilmesi, spora ilgi duyan 

yetenekli öğrencilerin sportif çalışmalarının takip edilmesi amacıyla öğrenci, öğretmen, veli ve 

okul yöneticilerinin katılımı ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Dernekler Yönetmeliği hükümlerine göre okul spor kulübü kurulabilir. 

(3) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin, işletmede mesleki 

eğitim gördükleri günlerde yapılan sosyal etkinliklere katılabilmeleri için işletmelerle işbirliği 

yapılır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Öğrenci ĠĢleri 
  

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Ortaöğretime GeçiĢ ve Kayıtlar, 

Alan/Dala GeçiĢ ve Görevlere ĠliĢkin Hükümler 

  

Alan ve dala geçiĢ 
MADDE 31- (DeğiĢik :RG-13/9/2014-29118)  

(1) (DeğiĢik:RG-14/2/2018-30332) Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanıyla 

tercihleri doğrultusunda doğrudan alana öğrenci yerleştirilir. Anadolu meslek 

programlarında alan seçimi ise 9 uncu sınıfın sonunda yapılır.  Anadolu teknik ve 

Anadolu meslek programlarında dala yerleştirme işlemi 10 uncu sınıfın sonunda e-

Okul sistemi üzerinden yapılır. 
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(2) (DeğiĢik:RG-14/2/2018-30332)  Alan ve dala yerleştirme; 

a) Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme puanı, öğrencilerin ortaokul başarı 

puanlarının %40’ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı toplanarak belirlenir. 

Yerleştirme işlemi, tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılır. 

b) Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki 

yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları 

dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır. Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması 

hâlinde 10 uncu sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir. 

(3) (DeğiĢik:RG-14/2/2018-30332) Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında, 

sınıf tekrar edenler dâhil, bir alanda eğitime başlanabilmesi için en az 10, bir dalda eğitime 

başlanabilmesi için en az 8 öğrencinin kayıtlı olması gerekir. Ancak öğrenci sayısının çeşitli 

nedenlerle azalması hâlinde alan ve dal eğitimine devam edilir. 

 (4) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Öğrencinin sağlık durumunun, geçmek istediği 

alanın öğrenimine elverişli olması gerekir. Tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine 

devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin meslek alanı ve dalına yönlendirilmesinde 

öğrencilerin yetenekleri, sağlık ve engel durumları ile özellikleri dikkate alınır. Bu öğrencilerin 

bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerisi ve öğrenci yerleştirme ve 

nakil komisyonunun kararı doğrultusunda alan ve dal tercihi yapmaları sağlanır. 

(5) Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; 

işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla (Ek ibare:RG-

14/2/2018-30332) Anadolu meslek programlarında bu işyerindeki meslekle ilgili alan/dala 

doğrudan kayıt edilirler. 

(6) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin alan/dalı, 

imzalanacak sözleşme ile belirlenir ve e-Okul sistemine işlenir. 

 Sınıf baĢkanlığı 
MADDE 32- (1) Bir sınıfta bulunan öğrenciler, sınıf öğretmeni rehberliğinde her ders 

yılı için sınıf başkanı ve başkan yardımcısı seçer. Boşalan sınıf başkanlığı için aynı yolla seçim 

yapılır. 

(2) Sınıf başkanlığına ve başkan yardımcılığına aday olacak öğrencilerde; disiplin cezası 

almamış olmak ve örnek davranışlara sahip olmak şartı aranır.  

(3) Seçilme şartlarını kaybeden sınıf başkanı ve yardımcısı sınıf rehber öğretmeni 

tarafından görevden alınır.  

Öğrenci nöbetleri 
MADDE 33- (1) Öğrencilerin görev ve sorumluluk bilincini geliştirmek, okulun yönetim 

işlerine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla öğrencilere nöbet görevi verilir. Ancak 

öğrencilere personelin yapması gereken, bedeni çalışmayı gerektiren, eğitim ve öğretimle ilgisi 

bulunmayan görevler verilemez. Nöbet yerleri, nöbet günleri, nöbetin başlama ve bitiş 

saatleriyle nöbetçi öğrencilerin görevleri okul yönetimince belirlenerek duyurulur.  

(2) Nöbetçi öğrenciler, nöbetçi öğretmene, nöbetçi müdür yardımcısına veya okul 

müdürüne bilgi vermek şartıyla yazılı ve uygulamalı sınava girerler. Öğrencilerin nöbet tuttuğu 

günler devamsızlıktan sayılmaz. Pansiyonlu okullarda yarıyıl ve yaz tatili dışındaki hafta sonu 

ve diğer tatil günlerinde de nöbet görevi verilebilir.  

Öğrenci velisi 
MADDE 34- (1) Öğrenci velisi, öğrencinin anne, baba veya yasal sorumluluğunu 

üstlenen kişi olup eğitim ve öğretim süresince her öğrencinin bir velisi bulunur.   

(2) Pansiyonlu okullarda yatılı öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili iş ve işlemleriyle 

sınırlı olmak üzere, velinin yazılı iznine bağlı olarak okul yöneticilerinden birisi 

öğrenci velisi olarak ilişkilendirilir. 

(3) 5395 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre hakkında bakım tedbiri kararı ya da 2828 

sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre koruma kararı alınan çocukların iş ve işlemleri kurum 
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tarafından resmi yazı ile bildirilen kişiler tarafından yürütülür. 

(4) Velisi bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili iş ve 

işlemleriyle sınırlı olmak üzere emniyet müdürlüklerinin bilgisi dâhilinde milli eğitim 

müdürlüklerince okul yöneticileri arasından veli tayin edilir. 

(5) Öğrenci velayeti konusunda anlaşmazlık hâllerinde, yargı kararına göre işlem yapılır. 

Velayete ilişkin yargılama sürecinin devam ettiği durumlarda ise okul kayıtları esas alınır. 

  

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Geç Gelme, Devamsızlık ve ĠliĢik Kesme 

  

Geç gelme  
MADDE 35-(DeğiĢik :RG-13/9/2014-29118)  

 (1) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile 

sınırlıdır. Ancak her beĢ defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu 

sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. 

(2) Geç gelen öğrencilerin derse alınma Ģekli ve süresi ders yılı baĢında öğretmenler 

kurulunca kararlaĢtırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. 

  

Devam-devamsızlık ve iliĢik kesme 
MADDE 36- (1) Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını 

sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı maddesi gereğince okul 

yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve 

devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar. 

(2) Uygulamayla ilgili olarak; 

a) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni 

tarafından yoklama fişine, ilgili müdür yardımcısı tarafından da e-Okul sistemine işlenir. 

b)(DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha 

fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım 

gün sayılır. 
(3) (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871)  Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, 

müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık 

çalışmalarına katılmasına Bakanlık, mahallî mülki amirleri ve/veya millî eğitim 

müdürlüklerince izin verilen öğrenciler ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen faaliyetin 

hazırlık dönemi ve organizasyon sürecine katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece 

faaliyet izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık süresine dâhil edilmez. Ancak faaliyet için 

verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla olamaz. Yurt içindeki 

faaliyetlere katılan öğrencilere millî eğitim müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan 

öğrencilere ise Bakanlık ve/veya mahalli mülki idare amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin 

başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir. 

 

(3) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta 

veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine 

teslim etmesi velisinden istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, 

kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam 

zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan 

öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, 

emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına 

alınanlar ile tutuklu öğrenciler için ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci 

günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir. 
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(5)  (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 

günü aĢan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun baĢarısız sayılır ve durumları yazılı 

olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araĢtırma hastaneleri 

veya tam teĢekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini 

gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaĢtırma yoluyla eğitimlerine devam 

eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan 

öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiĢ birimlerinin resmî raporları doğrultusunda 

koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 

günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. 

Devamsızlık nedeniyle baĢarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere 

devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim 

hakkı bulunmayanlar ise okulla iliĢikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık 

Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Ġmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine 

gönderilir. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz 

devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, 

iĢletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği 

ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam 

devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi 

teorik ders süresinin üçte birini geçemez. 

(6) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403) Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak 

tebligat işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-Posta ve/veya bilişim 

araçlarıyla yapılır. 

(7) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)  Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür 

belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul 

yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür 

belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir. 

 

 (8) (DeğiĢik:RG-26/3/2017-30019) Telafi programları ile tamamlayıcı eğitim 

programına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek zorunda oldukları telafi programına 

ve tamamlayıcı eğitim programına ait özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az altıda biri 

kadar devamsızlık yapmaları halinde, puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.  

(9) (Ek:RG-28/10/2016-29871) Yarıyıl ve yaz tatili süresince işletmelerde mesleki 

eğitim gören öğrencilerin 3308 sayılı Kanun kapsamında kullandıkları ücretli ve ücretsiz izin 

süreleri devamsızlıktan sayılmaz. Ancak özürsüz devamsızlık süresi ücretsiz izin süresinden 

düşülür.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Nakil ve GeçiĢler 

  

Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçiĢler (DeğiĢik baĢlık:RG-13/9/2014-

29118)  
MADDE 37- (DeğiĢik:RG-14/2/2018-30332)  

 (1) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu 

teknik programlarına nakil ve geçişler; 

a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde, 

b) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje uygulayan eğitim kurumu olan Anadolu 

liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde, 

c) Proje uygulayan eğitim kurumu olan imam hatip liseleri ile Anadolu teknik 

programlarından aynı türden okullara her sınıf seviyesinde, 

ç) Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 10 uncu 
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sınıf sonuna kadar, 

d) Sınavsız öğrenci alan okullardan bu okullara; kontenjan ve merkezi sınav puan 

üstünlüğüne göre 9 uncu sınıf sonuna kadar, 

e) Anadolu teknik programlarında alan/dal bulunmak kaydıyla kendi arasında her sınıf 

seviyesinde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10 

uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar, Anadolu teknik programında aynı alanda olmak 

kaydıyla 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar dal değiştirerek, 

f) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10 uncu 

sınıfın sonunda nakil ve geçiş yapan öğrenciler ile alan değişikliği yaparak nakil ve geçiş 

yapan öğrenciler alan ortak derslerinden telafi eğitimine alınarak, 

bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır. 

 

(2) Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasında nakil ve geçişler; 

a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde, 

b) Okul türleri arasında 10 uncu sınıf sonuna kadar, 

c) Mesleki ve teknik ortaöğretim programları arasında, alan/dal bulunmak kaydıyla her 

sınıf seviyesinde sürekli; alan/dal bulunmaması hâlinde, alan değiştirerek 10 uncu sınıfın 

birinci dönemi sonuna kadar, aynı alanda dal değiştirerek 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna 

kadar, 

ç) Anadolu ve Anadolu İmam Hatip liselerinden mesleki ve teknik Anadolu liseleri, 

mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerine; 9 uncu sınıfta 

sürekli, 10 uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı 

meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak, 

d) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok 

programlı Anadolu liseleri bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu 

fıkra kapsamında değerlendirilerek, 

e) Mesleki eğitim merkezlerinden Anadolu meslek programlarına 9 uncu sınıfın birinci 

dönemi sonuna kadar, 

bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır. 

(4) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin nakilleri; alan/dal bulunması ve naklen gidilmek 

istenilen yerleşim biriminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla zamana 

bakılmaksızın yapılır. Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfın birinci dönemi 

sonuna kadar alan, 10 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar aynı alan içinde dal 

değişikliği yapılabilir. Mesleki eğitim merkezlerine, okul türüne bakılmaksızın her 

sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılabilir. Ancak bunlardan daha önce mesleki ve 

teknik eğitim almamış olanlar ile farklı bir alanda mesleki eğitim almak isteyenlerin 

alan seçimi için 10 uncu sınıfın ikinci döneminin başlangıcına kadar nakil ve geçiş 

yapmış olması gerekir. Daha önce mesleki eğitim  

(5) almamış olup ikinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin 

mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere 

kayıtları yapılır, ancak ilgili ders yılı itibarıyla bunlara yılsonu puanı verilmez. Mesleki 

eğitim merkezlerine, diğer okul türlerinin 11 inci ve 12 nci sınıflarından nakil gelmek 

isteyenlerin 10 uncu sınıfa nakilleri kabul edilir. 

(4) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat ve beden 

yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve 

geçiş yapılmaz. 

(5) Bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş yapılmaz. 

(6) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler 

program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır. Özel temel lise öğrencilerinin 

ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişleri ise Talim ve Terbiye Kurulunun ilgili kararlarına 

göre gerçekleştirilir. Resmî ortaöğretim kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına geçişler 

ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel 
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Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(7) Uluslararası Bakalorya (IB) Programı uygulayan okullara, diğer okullardan nakil ve 

geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı değerlendirilir. 

(8) Ortaöğretim kurumlarından, Araştırma-Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi 

Anadolu Lisesine mülakat sınavıyla öğrenci geçişi yapılır. Bu öğrencilerden önceki okuluna 

dönmek isteyenler için kontenjan şartı aranmaz. Yapılacak mülakat sınavı ile bu okulun 

işleyişine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça düzenlenir. 

Kontenjan belirleme, baĢvuru ve değerlendirme 
MADDE 38- (1) (DeğiĢik:RG-14/2/2018-30332)  Ortaöğretim kurumları arasında nakil 

ve geçişler, 37 nci madde hükümleri çerçevesinde; 

a) Merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına merkezi sınav puan 

üstünlüğüne göre yapılır. 

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır.  

c) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki öğrencilerin nakil ve geçiş 

işlemleri, bu maddenin ikinci fıkra hükümlerine göre okulların kontenjan durumları dikkate 

alınarak dengeli bir şekilde yapılır. 

(2) (DeğiĢik:RG-14/2/2018-30332) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir şube için 

fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik 

programlarında 30, diğer okullarda ise 34 öğrenci olması esastır. Ancak sınıf tekrar edenler, 

yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve 

nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak üzere şube öğrenci kontenjanının; fen liseleri, 

sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında 

34’ü, diğer okul türlerinde ise 40’ı, ancak kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel 

eğitim ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 30, bir bireyin bulunduğu sınıflarda ise 

35’i geçmemesi esastır. 

 (3) (DeğiĢik:RG-13/9/2014-29118)  Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan 

edilir. 

(4)a) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182)(Ek ibare:RG-14/2/2018-30332) Nakil ve geçiş 

işlemleri;Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta (Ek ibare:RG-

14/2/2018-30332) ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere her 

ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde 

öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile (Ek ibare:RG-14/2/2018-30332) 

veya e-Devlet üzerinden yapılır. Özel öğretim kurumlarına geçişlerde bu kısıtlama 

uygulanmaz. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen 

okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul 

müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma 

saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Ancak, dönem bitiminden üç hafta önce yapılan başvuruların 

onay veya ret işlemleri, başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içinde 

gerçekleştirilir. 

b) (DeğiĢik:RG-14/2/2018-30332) Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan 

yerleştirmeye esas nakil işlemleri, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara merkezi sınav 

puan üstünlüğü dikkate alınarak okulların açık kontenjanlarına göre, ortaöğretim kayıt alanı 

içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya 

kılavuz hükümleri doğrultusunda yürütülür. 

c) (DeğiĢik:RG-14/2/2018-30332) Hazırlık sınıfları ile 9 uncu sınıflardaki olağan nakil 

işlemleri, Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz hükümlerine ve takvimine göre 

yerleştirme ve yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. 

(5) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403) e-Okul sistemi üzerinden alınan nakil ve geçiş 

başvuruları; her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir. 

Değerlendirmeyle ilgili belge, e-Okul sistemi üzerinden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür 

yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir ve öğrencinin 

öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de 
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öğrencinin velisine bildirilir.  

Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden alınır. (Ek cümle:RG-16/9/2017-30182) 

Ancak tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan 

öğrenciler ile özel eğitim sınıfları ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin 

nakil ve geçişlerinde bu sürelere bağlı kalınmaksızın işlem yapılır. 

(6) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)  Nakil şartlarının taşınması durumunda; 

a) Hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına, hazırlık 

sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı 

aranmadan, 

b) Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan 

okulların 9 uncu sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak 

içinde bulunulan öğretim yılının Kasım ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş 

yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamaz. Ancak, hazırlık sınıfı 

olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişler bu Yönetmeliğin nakillerle ilgili 

hükümlerine göre yürütülür. 

 (7) (DeğiĢik:RG-13/9/2014-29118)  Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 10, 11 ve 12 

nci sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların aynı sınıflarına nakil şartlarıyla birlikte 

yeterlilik sınavına bağlı olarak nakil yapılabilir. Bu kapsamda başvuruda bulunan ve nakil 

şartlarını taşıyan tüm öğrenciler bulundukları sınıf seviyesi dikkate alınarak bu Yönetmelik 

kapsamında nakil başvurularının değerlendirildiği gün yeterlilik sınavına alınırlar. Yeterlilik 

sınavında başarılı olan öğrencilerin onay işlemleri açık kontenjana ve (DeğiĢik ibare:RG-

14/2/2018-30332) OBP üstünlüğüne göre yapılır. Başarısız olanların başvuruları ise reddedilir. 

 (8) Naklen gidilmek istenilen okulda birinci yabancı dil farklı ise, nakil şartlarının 

taşınması durumuna bağlı olarak, öğrenci velisinin yazılı isteği doğrultusunda yabancı dil 

değişikliği yapılarak nakil gerçekleştirilir. Nakli gerçekleşen öğrencinin yabancı dil seviyesi 

belirlenir. Okul yönetimi, öğrenci velisiyle işbirliği yaparak 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi 

Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.  

(9) (DeğiĢik:RG-14/2/2018-30332)  Bu madde kapsamında yapılan nakil ve geçişlerde;  

a) Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde yaşı 

küçük olana, 

b) Diğer okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda 9 uncu sınıflarda 

sırasıyla; OBP, 8 inci, 7 nci ve 6 ncı sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitliğin 

bozulmaması hâlinde yaşı küçük olana; 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda ise sırasıyla bir 

önceki sınıfın yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitlik yine bozulmaz ise yaşı küçük olana, 

öncelik verilir. 

  

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar arasında nakiller 

 

MADDE 39- (DeğiĢik:RG-13/9/2014-29118)  

(1) a) (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871) Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine kendi 

türlerinden sadece aynı alan/bölüm arasında her sınıf seviyesinde öğrenci nakli yapılır. 

Üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumları ile 

özel ortaöğretim kurumlarından da nakil ve geçiş yapılabilir. 

b) Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir. 

(2) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar, her bir şube için 30 öğrenci olarak belirlenir. 

Ancak sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil 

komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak üzere şube öğrenci 

sayısı 36’yı geçemez. 
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(3) (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871) Bu okullar arasında nakiller, naklen gidilmek 

istenilen okulun alanında açık kontenjan bulunmasına bağlı olarak ilgili okul müdürlüklerince 

gerçekleştirilir. Nakil ve geçiş başvurusu, (DeğiĢik ibare:RG-14/2/2018-30332) dönem 

bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak 

üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri 

içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile (Ek ibare:RG-

14/2/2018-30332) veya e-Devlet üzerinden yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını 

taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. 

Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş 

günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Başvuruların açık kontenjandan fazla olması 

hâlinde 9 uncu sınıflar için (DeğiĢik ibare:RG-14/2/2018-30332) OBP; diğer sınıflar için alt 

sınıf veya sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınır ve puan 

üstünlüğüne göre kayıt/nakil yapılır. (Ek cümle:RG-14/2/2018-30332)  Eşitlik hâlinde yaşı 

küçük olan öğrenciye öncelik verilir. 

(4)(DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)  e-Okul sisteminden alınan nakil başvurularıyla e-Okul 

kapsamında olmayan ortaöğretim kurumlarından gelen nakil başvuruları ikinci fıkrada 

belirtilen hükümler doğrultusunda değerlendirilir. Başvurular, her ayın son iş gününde ilgili 

okul müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılır. Nakil için başvuruda bulunan öğrenci 

sayısının açık kontenjandan fazla olması ve puanların eşitliği hâlinde, yaşı küçük olan 

öğrencinin nakli kabul edilir. Değerlendirmeyle ilgili belge e-Okul sisteminden alınarak okul 

müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda 

ilan edilir ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul, Veli Bilgilendirme 

Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilir. Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi 

üzerinden alınır. 

(5) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182)  Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik 

sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip 

liselerinde açık kontenjan bulunması hâlinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu 

sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül ve ekim aylarının son haftasında 

yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci geçişi yapılabilir. Bu tarihten sonra diğer ortaöğretim 

kurumlarından öğrenci nakli ve geçişi yapılmaz. 

 (6) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişlerde 

programlarla kayıt ve nakil şartlarının uygunluğu esas alınır. Özel ortaöğretim kurumlarının 

kendi aralarındaki nakillerde ise 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 

 

ġehit veya gazi çocuklarının nakilleri 
MADDE 40- (Mülga:RG-13/9/2014-29118)   

  

Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiĢler 

MADDE 41 –(BaĢlığı ile birlikte değiĢik:RG-13/9/2014-29118)   
 (1) a) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim 

Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları 

kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş 

itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma 

hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, 

ders kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde (DeğiĢik 

ibare:RG-14/2/2018-30332) ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil 

ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, 

Anadolu imam hatip liseleri, (DeğiĢik ibare:RG-14/2/2018-30332) mesleki ve teknik Anadolu 

liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik 
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eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirler. 

b) Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim 

liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders 

çizelgesinde yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilir, rehberlik ve puanla 

değerlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı iki ile çarpılarak 

kredilendirilir. Toplam kredi itibariyle ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılır. (Ek 

cümle:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezine nakillerde kredi sayısına bakılmaz. 

  
 Nakil ve geçiĢlerde muafiyet ve sorumluluk  

MADDE 42- (1) Nakil isteği kabul edilen öğrencilerin önceki okulunda görmüş olduğu 

dersler, yeni okulun dersleriyle sınıf seviyesinde karşılaştırılır. Sınıf seviyesinde toplam ders 

saatinde ve zorunlu derslerde (ortak/alan/dal dersleri) eksiklik ya da başarısızlık bulunması 

halinde; 

a) Sınıf veya sınıflar bazında eksik olan ders saatleri, yeni okulun haftalık ders saati 

toplamı esas alınarak, öğrenciler yeni okulunda seçtiği derslerden sorumlu tutulur ve bu 

derslerden sorumluluk sınav döneminde sınava alınırlar. Öğrenci yeni okulunun haftalık ders 

çizelgesinde yer almayan önceki okuluna ait sorumlu olduğu derslerden ise muaf tutulur.  

b) Öğrenciler görmediği derslerle gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısındaki eksikliğin 

bir saatten fazla olduğu zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) derslerden sorumlu tutulur ve bu 

derslerden sorumluluk sınav dönemlerinde sınava alınırlar. Ancak önceki okulun seçmeli 

dersleri arasında bulunan derslerin, yeni okulun zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) dersleriyle 

ilişkilendirilmesi halinde öğrenciler bu derslerden sorumlu tutulmazlar.  

c) Nakil yapan öğrencilerin yılsonu başarı durumları yeni okulun haftalık ders 

çizelgesindeki dersler ve ders saatleri dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Bunların yeni 

okulundaki derslerle ilişkilendirilemeyen önceki okulunda başarılı olduğu dersler de yılsonu 

başarı puanının belirlenmesinde dikkate alınır.  

ç) (Ek:RG-26/3/2017-30019) 37 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 

nakil ve geçişi yapılanların mesleki seviyeleri esas alınarak belirlenecek sınıftan itibaren 

eğitimlerine devamları sağlanır. Meslek seviyelerinin belirlenmesi amacıyla il/ilçe millî eğitim 

müdürlüğünce belirlenecek okul/kurum müdürlüklerinde ilgili alan öğretmenlerinden 

komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonlarca, aynı alan/dalda mesleki eğitim görmüş olanların 

seviyesi daha önce gördükleri ders içerikleri ve başarı durumlarına göre, daha önce mesleki 

eğitim görmeyenler ile farklı alan/dalda mesleki eğitime devam etmek isteyenlerin ise 

yapılacak seviye sınavına göre devam edecekleri sınıflar belirlenir. 

 

  

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Öğrenci BaĢarısının Değerlendirilmesi 
  

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Ölçme ve Değerlendirme 

  

Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları 
MADDE 43-  (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar 

gözetilir.  

a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden 

oluşur.  

b) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme 

kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, 

performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde/stajda alınan puanlara 

göre tespit edilir. 

c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme 
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kazanımları esas alınarak hazırlanır. 

ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda 

amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.  

d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile 

performans çalışmalarından oluşur. 

e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, 

sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.  

f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık 

özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap 

anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.  

g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme 

değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır.  

  

Puanla değerlendirme 
MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan 

üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.  

(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.  

 

Puan Derece 

85,00 - 100 Pekiyi 

70,00 - 84,99 İyi 

60,00 - 69,99 Orta 

50,00 - 59,99 Geçer 

0 - 49,99 Geçmez 

  

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Sınavlar 

  

Yazılı ve uygulamalı sınavlar  
MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı 

sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur. 

a) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182)  Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten 

en az iki sınav yapılması esastır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları 

kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. 

Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. 

b) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme 

yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel 

sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı 

sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre 

öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar 

bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, 

ders ve zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilerek konu ve kazanım eksikliği giderilir. 

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan 

alanlar hariç, işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim 

merkezlerinde ortak sınav yapılmaz. 

c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların 

uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür. 

ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz. 

d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye 
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doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.  

e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı 

olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek 

puan, ayrıntılı olarak belirtilir. 

f) (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871) Uygulamalı nitelikteki dersler ile Kur’an-ı Kerim 

dersi sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve 

uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ortak olarak ya da ayrı ayrı yapılabilir. 

Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav 

yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak 

uygulanır. 

g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi 

geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir. 

ğ)Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının 

değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas 

alınır. 

h) (Ek:RG-13/9/2014-29118) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Yabancı dil derslerinin 

sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı 

olarak yapılır. 

(2) (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871)(Ek cümle:RG-16/9/2017-30182)Sınavlar her 

alanın öğretim programlarında öngörülen ölçme ve değerlendirme ölçütlerine göre 

yapılır.(Mülga ibare:RG-16/9/2017-30182)  sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı 

yoklama şeklinde yapılması esastır. Ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-

yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilir. 

   

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi  
MADDE 47- (1) Ölçme sonuçları, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerin 

programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla 

ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır.  

(2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek 

konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler 

alırlar.  

(3) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182)  Sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda 

başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir 

sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının 

hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı 

başvurusu alınır. Başvuruda bulunup da sınavlara katılmayan öğrenciler hakkında 48 inci 

maddenin ilgili fıkra hükümleri uygulanır. 

  

Sınavlara katılmayanlar  
MADDE 48- (1) (DeğiĢik:RG-13/9/2014-29118)  Sınavlara katılmayan, performans 

çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 

36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin 

belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans 

çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci 

dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz. 

(2) (DeğiĢik:RG-13/9/2014-29118)  Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan 

ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul 

yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır. 

(3) Özürleri nedeniyle yılsonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü mesai 

saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde 

belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun 

görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan 
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öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar.  

(4)(DeğiĢik:RG-13/9/2014-29118)  Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini 

vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin 

durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve 

performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak 

belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir. 

(5)(Ek:RG-1/7/2015-29403)  Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve 

uygulamalı sınavlara alınmazlar. 

 Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması  
MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını 

öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.  

(2) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve 

projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, 

uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 işgünü içinde öğrenciye duyurulur ve 

e-Okul sistemine işlenir.  

(3) (DeğiĢik:RG-13/9/2014-29118)   Öğrencilerin talebi hâlinde proje, 

performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından 

öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir. 
(4)(DeğiĢik:RG-13/9/2014-29118) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav 

sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine 

itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders 

öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, 

okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 

oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai 

puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde 

kapsamında komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının 

değerlendirmesi için yapılır. 

 (5) Uygun görülen performans çalışması ve projeler, öğrencileri özendirmek amacıyla 

sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir. 

  
Performans çalıĢması, proje ve diğer çalıĢmalar 

MADDE 50- (1) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Öğrenciler okulların özelliklerine göre 

sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik 

seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en 

az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine 

getirirler. 

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri 

başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.  

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri 

tarafından okul yönetimine bildirilir. 

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, 

kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde 

yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır. 

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun 

amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.  

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını 

teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır. 

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve 

diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir. 
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(8) (DeğiĢik:RG-13/9/2014-29118) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı 

verilir. (Ek cümle:RG-28/10/2016-29871) Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile 

ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir. Bunlardan birisi birinci fıkra 

kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif 

katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı 

olarak bir performans puanı daha verilebilir.  

(9) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine sadece derse 

hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre performans puanı verilir. 

  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınıf Geçme 

  
Dönem puanı 
MADDE 51- (1) Bir dersin dönem puanı;  

a) Sınavlardan alınan puanların, 

b) Performans çalışması puanının/puanlarının, 

c) Varsa proje puanının, 

ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca 

hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın 

aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.  

d) İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, 

usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet 

değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve 

hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen 

puanların aritmetik ortalamasıdır. 

e) Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.  

f) (Ek:RG-28/10/2016-29871) Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin 

başarılarının değerlendirilmesi ilgili mevzuata göre yapılır. 

(2) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre özürleri 

nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları 

zorunlu hâllerde bir sınav eksiğiyle verilebilir. 

(3) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir.  

(4)Yabancı dil dersinde öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin 

kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak özelliğine 

göre yazılı veya uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeyle değerlendirilir. Dersin 

birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı 

ortalamasına göre yabancı dil dersinin dönem puanı belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler 

kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir.  

(5) Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle bazı etkinliklere 

katılamayacak durumda olan öğrenciler resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir 

doktordan rapor almak zorundadır. Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin 

beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun 

açıklanması gerekir. Rapora göre beden eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf 

tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve uygun etkinliklere; bütün uygulamalı etkinliklerden muaf 

tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir.  

Naklen gelenlerin dönem puanı 
MADDE 52- (1) Öğrencinin dönem içinde bir okuldan başka bir okula nakledilmesi 

hâlinde, önceki okulda aldığı dersler ve puanları dikkate alınarak dönem puanı tespit edilir.  
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(2) Buna göre;  

a) Önceki okulunda aldığı dersle/derslerle yeni okulundaki derslerin aynı olması hâlinde 

dönem puanı alabilecek kadar yazılı, performans çalışması ve proje puanı bulunan öğrencinin 

dönem puanları önceki okulunca verilir. Yeteri kadar yazılı, performans çalışması ve proje 

puanı bulunmayan öğrencinin dönem puanları, önceki okulunda aldığı puanlar da dikkate 

alınarak yeni okulunca verilir.  

b) Önceki okulunda aldığı dersten/derslerden bazılarının yeni okulunda okutulmaması 

veya haftalık ders saatlerinin farklı olması hâlinde;  

1) Önceki okulunda dönem puanı oluşacak kadar puan alınmış ise o derslere ait dönem 

puanları, mevcut puanlarına göre yeni okul yönetimince tespit edilir.  

2) Önceki okulunda dönem puanı verilebilecek kadar puan alınmamış ise öğrenci yeni 

okulunda öğretime açılmış olan dersi/dersleri alır. Bu derslerden alınan puanlara göre dönem 

puanı tespit edilir. 

3) Haftalık ders saatlerinin farklı olması hâlinde eksik olan haftalık ders saati sayısı kadar 

yeni okulundan ders/dersler seçtirilir ve dönem puanının tespitinde bu dersin/derslerin puanları 

esas alınır.  

c) Öğrencinin daha önce okuduğu seçmeli bir dersin yeni okulunda daha üst sınıfta 

okutulması hâlinde, daha önce okunmuş olan ders yerine, haftalık ders saati aynı olan başka bir 

seçmeli ders alması sağlanır. 

ç) İki dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunması hâlinde hazırlık sınıfı bulunan 

okulların hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına nakil 

veya geçiş yapan öğrencilerin dönem puanları, bu madde hükümlerine göre belirlenir. 

 (3) (Ek:RG-16/9/2017-30182) Okulların her birinin kendi arasında veya okullar 

arasında birinci dönem sonunda her sınıf seviyesinde alan/dal değişikliği de yapılarak nakil 

geçişi yapılan öğrencilerin ikinci dönem puanı yılsonu puanı olarak değerlendirilir. 

  

Bir dersin yılsonu puanı 
MADDE 53- (1) Bir dersin yılsonu puanı;  

a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.  

b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem puanı ile telafi programı sonunda 

belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki dönem puanının bulunmaması hâlinde ise telafi 

programı sonunda belirlenen puandır. 

c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması 

ile yılsonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.  

ç) Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda aldığı derslerle yeni okulundaki dersler 

ve/veya ders saatleri farklı olduğunda:  

1) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan 

ikinci dönem puanıdır.  

2) Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunmaması durumunda 

eski okulundaki dersin dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.  

d) (Ek:RG-13/9/2014-29118) Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o 

dersin yılsonu puanı ile sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır. 

e) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezlerinde kurum aynı olmakla birlikte 

işyeri değişikliği yapılması durumunda öğrencinin dönem puanının hesabında dönem içinde en 

fazla pratik eğitim aldığı işletmede ilgili usta öğretici/eğitici personelin vereceği puanlar 

dikkate alınır. 

(2) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra 

iki basamak yürütülür. 
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Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı 
MADDE 54- (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.  

(2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde 

edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.  

Yılsonu baĢarı puanı 
MADDE 55- (1) Öğrencinin yılsonu baĢarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları 

toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. 

Naklen gelen öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı hesaplanırken yeni oluĢacak haftalık ders 

saati sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu baĢarı puanı hesaplanırken bölme iĢlemi, 

virgülden sonra iki basamak yürütülür.  

(2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır. 

(3) (Ek:RG-28/10/2016-29871)(DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Evde veya hastanede 

eğitim hizmeti verilen öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, sorumlu olduğu 

eğitim programının uygulandığı okullardaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Okutulan 

derslerin puanları e-Okul sistemine işlenir. Öğrenci okutulmayan derslerden muaf tutulur. 

  

Ders yılı sonunda herhangi bir dersten baĢarılı sayılma 
MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi 

için;  

a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne 

olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70, 

b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak 

kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en 

az 50 veya beceri sınav puanının 70olması gerekir. 

  

Doğrudan sınıf geçme 
MADDE 57- (1) (DeğiĢik cümle:RG-1/7/2015-29403)  Ders yılı sonunda her bir dersten 

iki dönem puanı bulunmak kaydıyla; 

a) Tüm derslerden başarılı olan,  

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan  

öğrenciler doğrudan sınıf geçer.  

(2) (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871) Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu 

başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o 

dersten/derslerden sorumlu geçer. 

  

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması   
MADDE 58- (1)(DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)   Ders yılı sonunda her bir dersten iki 

dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta 

başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar 

da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler 

nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez. 

(2) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)  a) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Sorumluluk 

sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci 

dönemin ilk haftası ile ikinci dönemin ilk ve son haftaları içerisinde iki alan öğretmeni, 

bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır. 

b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav 

yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir. 

c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu 

öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir. 

ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu 

sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır. 
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Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir. 

 

 

 

 (3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk 

sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır. (Ek 

cümle:RG-26/3/2017-30019)Kalfalık sınavında başarısız olan öğrenciler ise ilk sorumluluk 

sınavı döneminde beceri sınavı esaslarına göre yeniden kalfalık sınavına alınır.   

(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde 

kalkar. 

(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde 

hükümleri uygulanır. 

(6) (Ek:RG-28/10/2016-29871) Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk 

sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden 

hafta içinde bir sınav daha yapılır. 

 

Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı 
MADDE 59- (1) Öğrencilerden; 

a) (DeğiĢik:RG-26/3/2017-30019)Doğrudan, yılsonu baĢarı puanıyla veya sorumlu 

olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle baĢarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. 

Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa 

yapılır.Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düĢen öğrencilerin ders 

yılısonundaokulla iliĢiği kesilerek mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, 

MeslekiAçık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim Ġmam Hatip Lisesine kayıtları yapılır. 
Mesleki eğitim merkezinde öğrenim görenlerden ikinci defa sınıf tekrar etme durumuna düşen 

öğrencilerin kayıtları Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık 

Öğretim İmam Hatip Lisesine yapılır. 

b)(DeğiĢik:RG-26/3/2017-30019)Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf 

öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar baĢarısız olunan ders sayısına 

bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden 

sınıf tekrarı yapmıĢ olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamıĢ olanlar ise iki öğretim yılı 

dahabaĢarısızoldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir.  

c) (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871) Özürleri nedeniyle; hazırlık sınıfı öğrencileri hariç 

okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, 

durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. 

Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim 

yılıyla sınırlıdır.  

  
(2) (Ek:RG-26/3/2017-30019)  Kalfalık sınavında başarılı olamayan mesleki eğitim 

merkezi öğrencilerinden 58 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yeniden girdikleri kalfalık 

sınavında da başarılı olamayanlar, 11 inci sınıfın işletmede mesleki eğitimini tekrar eder.  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Telafi Programı, YoğunlaĢtırılmıĢ Eğitim, Tamamlayıcı Eğitim ve Önceki 

Öğrenmelerin Tanınması
(2)

 

  

Telafi programı 
MADDE 61- (1) Ortaöğretim kurumlarında; 

a) Ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri 

sebeplerle bir ya da iki dönem puanı oluşmayan dersler için, ders yılının ikinci döneminden, 

yeni öğretim yılının başlamasına kadar olan sürede, 
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b) Öğrencinin iki dönem puanı alabilecek durumda olmasına rağmen öğretmenin raporlu 

veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması gibi nedenlerle 

yapılamayan dersler için ders saatleri dışında, 

 

c) Alan/dal değiştirmek isteyen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencileriyle 

diğer ortaöğretim kurumlarından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak 

isteyen öğrencilere yaz tatilinde, 

ç) (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35 inci 

maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslek lisesi mezunu olmak isteyen ortaöğretim kurumu 

mezunlarıyla ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara, millî eğitim 

müdürlüklerince belirlenen takvime göre,   

d) İşletmelerde mesleki eğitim gören mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları 

öğrencilerinden, işletme şartlarının yetersiz olması nedeniyle programlarda öngörülen bazı 

uygulamaların yapılamaması durumunda eksik konuların telafisi için okulda veya başka bir 

işletmede,telafi programı uygulanır.   

(2) Telafi programları, yapılamayan ders saatleri toplamı kadar yapılabileceği gibi 

yoğunlaştırılarak da yapılabilir. Ancak yoğunlaştırılmış telafi programlarının süresi toplam 

ders saati sayısının üçte ikisinden az olamaz.  

(3) (DeğiĢik:RG-26/3/2017-30019)  Birinci fıkranın (ç) bendi ile dokuzuncu fıkrada 

sayılanlar için yoğunlaştırılmış telafi programı uygulanmaz. 

(4) Telafi programında görev alacak öğretmenler, okul müdürünün teklifi doğrultusunda 

millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir. Gerektiğinde diğer ortaöğretim kurumlarından da 

öğretmen görevlendirilebilir.  

(5) Telafi programında işlenecek konular, okul müdürüyle programı uygulayacak 

öğretmen veya öğretmenlerce belirlenir. Ancak programda öngörülen konuların 

tamamlatılması esastır. Dersin haftalık ders saati sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli 

sayıda yazılı ve performans çalışması puanı verilir. Dönem ve yılsonu puanı, bu puanlara göre 

belirlenir. Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında açılan telafi programında puanla 

değerlendirme yapılmaz 

(6) Kontenjan bulunması durumunda, mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından 

mezun olup farklı bir meslek alanından/dalından mezun olmak isteyenler de bu maddenin 

birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında telafi eğitimine alınabilir.  

(7) (Mülga:RG-13/9/2014-29118)  

(8) Telafi programının uygulanmasına yönelik iş ve işlemler, programın açılacağı okul 

müdürlüğüyle bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğü işbirliğinde yürütülür. 

(9) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Açık öğretim yoluyla eğitimi yapılamayan alan/dallarda 

mesleki ve teknik ortaöğretim programlarını tamamlayamadan okuldan ayrılanlar ile yurt 

dışında öğrenim görenlerin denklik işlemleri sonucunda tespit edilen eksik alan/dal derslerini 

tamamlamalarına imkân sağlamak üzere tamamlayıcı eğitim programı düzenlenebilir. 

 Okul birincilerinin tespiti 
MADDE 64- (1) (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871) Ders kesiminde, mezuniyet puanı en 

yüksek olan öğrenci öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilir. Ancak bütün 

derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayanlar, mezun olduğu ders yılının 

tamamını bulunduğu okulda okumayan öğrenciler okul birincisi olamaz. 

(2) Mezuniyet puanlarının eşit olması hâlinde son sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olan 

öğrenci okul birincisi seçilir. 

(3) Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik 

bozuluncaya kadar öğrencilerin yılsonu başarı puanları incelenerek okul birincisi tespit edilir. 

(4) Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa son ders yılından başlanarak derslerin yılsonu 

puanlarına esas olan dönem puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı ortalaması alınır.  

(5) Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması hâlinde ilgili öğrenci ve velilerin 

de katılımıyla öğretmenler kurulunda kura çekilerek okul birincisi tespit edilir.  
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(6) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182)  Güzel sanatlar liselerinde; görsel sanatlar ile müzik, 

Türk halk müziği, Türk sanat müziği alanlarında, çok programlı Anadolu liselerinde; Anadolu 

lisesi, Anadolu imam-hatip lisesi ile Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları için ayrı 

ayrı okul birincisi tespit edilir. 

(7) (DeğiĢik:RG-13/9/2014-29118)  Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde; Anadolu 

meslek ve Anadolu teknik programları için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilir. 

 (8) Okul birincileri, okul müdürlüğünce zamanında doğrudan Ölçme Seçme ve 

Yerleştirme Merkezî Başkanlığına (ÖSYM) bildirilir. 

  

Mezuniyet puanı 
MADDE 65- (1) Mezuniyet puanı; dokuz, on, on bir ve on ikinci sınıfların yılsonu başarı 

puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Mezuniyet puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden 

sonra iki basamak yürütülür. 

(2) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden ustalık belgesi 

almaya hak kazananların ustalık başarı puanı, tüm sınıfların yılsonu başarı puanlarının 

aritmetik ortalamasıdır. Bunlardan mesleki ve teknik ortaöğretim diploması almaya hak 

kazananların mezuniyet puanı; 

a) Daha önce bir ortaöğretim programı diplomasına sahip olanlar için mezuniyet puanı, 

b) Yeni diploma almaya hak kazananlar için ortaöğretim diploması almaya esas derslerin 

yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması, 

ile ustalık başarı puanı toplamının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. 

  

 YurtdıĢından gelenlerin mezuniyet puanı 
MADDE 66- (1) Öğrenimlerinin bir kısmını yurtdışında yaparak yurda dönen 

öğrencilerin mezuniyet puanları; 

a) Ülkemizde öğrenim gördükleri yıllara ait yılsonu başarı puanlarıyla yurtdışında 

gördükleri derslerin yılsonu puanlarına, 

b) Yurtdışında öğrenim gördükleri okullardan yılsonu başarı puanları sağlanamaması 

durumunda, ülkemizde öğrenim gördükleri öğretim yıllarına ait yılsonu başarı puanlarına 

göre belirlenir.  

(2) Yılsonu başarı puanı, derslerden alınan ağırlıklı puanların toplamının bu derslerin 

haftalık ders saatleri toplamına bölünmesiyle bulunur.  

(3) Belirlenmiş notlar; 

a) 5'li sistemde, her bir nota 1.00 eklenip, çıkan sayı elliyle çarpılıp üçe bölünerek puana 

çevrilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 

b) 10’lu sistemde,  her bir not 10 rakamıyla çarpılarak puana çevrilir. 

  

 

BEġĠNCĠ KISIM 

Belge, Defter, Çizelge ve Formlar 

  

Belge, defter, çizelge ve formlar  
MADDE 67- (1) Ortaöğretim kurumlarında standartları Bakanlıkça belirlenen defter, 

çizelge, sözleşme, form ve benzeri belgeler kullanılır ve örnekleri bu Yönetmeliğin yayımı 

tarihini müteakip e-Okul sistemi üzerinde veya Tebliğler Dergisi’nde yayımlanır.  

  

Karne düzenlenmesi 
MADDE 68- (1) Öğrenciler için e-Karne düzenlenir. e-Karne düzenlenmesinde 

aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:  

a) e-Karne birinci dönemde yarıyıl tatilinden, ikinci dönemde ise yaz tatilinden önce 

düzenlenir. İstenildiğinde e-Karnenin onaylı bir örneği öğrenciye/veliye verilir. 

b) e-Karnede başarı ve devamsızlık durumu gösterilir.  



Sayfa 23 / 34 
 

c) e-Karnede, sınıf rehber öğretmeninin öğrenciyle ilgili görüşüne yer verilir.  

  

   

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Ödül 

  

Öğrencilerin ödüllendirilmesi 

MADDE 159- (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre 

ödüllendirilmesinde öğrencilere; 

a) Teşekkür belgesi, 

b) Takdir belgesi, 

c) Onur belgesi, 

ç) Üstün başarı belgesi 

verilir. 

  

TeĢekkür, takdir ve üstün baĢarı belgesi ile ödüllendirme 
MADDE 160- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve 

başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden baĢarılı olan,dönem puanlarının ağırlıklı 

ortalaması 70,00 den aĢağı olmayan ve davranıĢ puanı 100 olan öğrencilerden; 

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, 

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi 

alanları üstün başarı belgesi 

ile ödüllendirir. 

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer 

verilir.  
Onur belgesi ile ödüllendirme 
MADDE 161- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan; 

a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak, 

b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, 

yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek, 

c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla 

örnek olmak, 

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak, 

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek, 

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek, 

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak, 

 

g) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)   Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi 

ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri 

durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde 

görev almak, 

ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar 

sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı 

indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın 

öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda 

onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan 

öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir. 

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında 

da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul 

yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir. 



Sayfa 24 / 34 
 

 

 

 

  

Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi 
MADDE 162- (1) Ödül takdir edilirken öğrencinin; 

a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu, 

b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı, 

c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı 

gibi hususlar göz önünde bulundurulur. 

(2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle 

öğrencilere ya da velilerine verilir. 

(3) Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde 

öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere 

fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır. 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Disiplin 
  

Disiplin cezaları 
MADDE 163- (1) Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin 

niteliklerine göre; 

a) Kınama, 

b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, 

c) Okul değiştirme,  

ç) Örgün eğitim dışına çıkarmacezalarından biri verilir. 

(Ek cümleler:RG-16/9/2017-30182)Ancak, kınama cezası yerine öğrenci ödül ve 

disiplin kurulunca Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

kapsamında belirlenen toplum hizmeti çalışmalarından biri de verilebilir. Bu durum e-Okul 

sistemine işlenmez. 

(2) Disipline konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara 

bağlandıktan sonra; 

a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün, 

b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun, 

c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun, 

onayından sonra uygulanır. 

  

Disiplin cezasını gerektiren davranıĢ ve fiiller 
 

MADDE 164- (1) Kınama cezasını gerektiren davranıĢlar ve fiiller 

Ģunlardır: 
a) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)   Okulu, okul eşyasını ve çevresini kirletmek, 

b) Yapması gereken görevleri yapmamak, 

c) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak, 

ç) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)   Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya 

kullanmak, 

d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak, 

e) Yalan söylemek, 

f) (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871) Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim 

faaliyetlerine, törenlere, sosyal etkinliklere ve okul pansiyonlarında etüde katılmamak, geç 

katılmak veya bunlardan erken ayrılmak, 
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g) (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871) Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon 

veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi, eksik vermek veya kötü 

kullanmak, 

ğ) Kaba ve saygısız davranmak, 

h) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)   Dersin ve ders dışı eğitim faaliyetlerinin akışını ve 

düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, 

ı) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, 

i) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)    Yatılı okullarda pansiyona geç gelmek, 

j) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)   Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç ve 

dokümanları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak, 

k)(DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)  Kumar oynamaya yarayan araç-gereç ve doküman 

bulundurmak, 

l) Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak, 

m) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak. 

n) (Ek:RG-1/7/2015-29403)   (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871)  Ders saatleri içinde 

öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçlarını açık tutarak dersin akışını bozmak.  

 

(2) (DeğiĢik cümle:RG-1/7/2015-29403)  Okuldan 1-5 gün arasında kısa 

süreli uzaklaĢtırma cezasını gerektiren fiil ve davranıĢlar; 
a) (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871)    Kişilere, arkadaşlarına, okul yöneticilerine, 

öğretmenlerine ve diğer çalışanlarına karşı okul içinde ve dışında sözle, davranışla veya sosyal 

medya üzerinden hakaret etmek, hakareti paylaşmak, yaymak veya başkalarını bu davranışa 

kışkırtmak, 

b) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)    Pansiyonun düzenini bozmak, pansiyonu terk etmek, 

gece izinsiz dışarıda kalmak, 

c) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre 

ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı 

körükleyici semboller taşımak, 

ç) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)   İzinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenlemek, bu tür 

gösteri, etkinlik ve toplantılara katılmak, 

d) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak, 

e) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)    Okul kurallarının uygulanmasını ve öğrencilere 

verilen görevlerin yapılmasını engellemek, 

f) Başkalarına hakaret etmek,  

g) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)    Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç, doküman 

ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar 

için okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak, 

 

ğ) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)   Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve 

öğretim faaliyetlerine ve kişilere zarar vermek, 

h) (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871) Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim 

faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken 

ayrılmayı alışkanlık haline getirmek, 

ı) Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak, 

i) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, arkadaşlarının araç-gerecine siyasi, ideolojik 

veya müstehcen amaçlı yazılar yazmak, resim veya semboller çizmek, 

j) Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, 

k) Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak. 

l) (Ek:RG-1/7/2015-29403)   (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871) Millî ve manevi 

değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan tutum ve davranışlarda bulunmak. 

m) (Ek:RG-16/9/2017-30182) Okul personelinin taşınır veya taşınmaz malına zarar 

vermek ve/veya malını tahrip etmek. 
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(3) Okul değiĢtirme cezasını gerektiren fiil ve davranıĢlar; 
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek, 

b) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu 

değerlere küfür ve hakaret etmek, 

c) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak, 

ç) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak, 

d) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya eklentilerinde barındırmak, 

e) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)  Resmî belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge 

düzenlemek ve kullanmak ve başkalarını yararlandırmak, 

f) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları 

dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak, 

g) Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek, 

ğ) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya 

arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak, 

h) Eğitim ve öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü 

aletleri getirmek veya bunları bulundurmak, 

ı) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak, 

i) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak, 

j) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek, 

k) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)   Eğitim ve öğretim ortamında; siyasi ve ideolojik 

amaçlı eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemler düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş 

eylemlere katılmak, 

l) Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere, sendikalara ve benzeri 

kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek, para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak, 

m) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)   Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve 

öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek, 

n) İzin almadan okulla ilgili; bilgi vermek, basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak ve 

dağıtmak, faaliyet tertip etmek veya bu kapsamdaki faaliyetlerde etkin rol almak, 

o) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi yapmaya, böyle eylemlere katılmaya, 

yalan bildirimde bulunmaya veya suçu yüklenmeye zorlamak, 

ö) Zor kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını bu işleri yapmaya 

zorlamak, 

p) (Ek:RG-1/7/2015-29403)  Genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı 

oluşturabilecek tutum ve davranışları alışkanlık hâline getirmek, 

r) (Ek:RG-1/7/2015-29403)   Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına; söz ve 

davranışlarla sarkıntılık yapmak, iftira etmek, başkalarını bu davranışlara kışkırtmak veya 

zorlamak, yapılan bu fiilleri sosyal medya yoluyla paylaşmak, yaymak, 

s) (Ek:RG-1/7/2015-29403)   Pansiyon düzenini bozmayı, pansiyonu terk etmeyi ve 

gece izinsiz dışarıda kalmayı alışkanlık hâline getirmek, 

ş) (Ek:RG-16/9/2017-30182) Kesici, delici, yaralayıcı ve benzeri aletlerle kendine zarar 

vermek. 

(4) Örgün eğitim dıĢına çıkarma cezasını gerektiren davranıĢlar; 
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek, 

b) Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye 

Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı 

millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, 

yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini 

kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak, 

c) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre 

ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, 

katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,  

ç) Kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek, 
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d) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak, 

e) Okul ve eklentilerinde güvenlik güçlerince aranan kişileri saklamak ve barındırmak, 

f) Eğitim ve öğretim ortamını işgal etmek,  

 

g) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici 

personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek 

veya kışkırtmak,  

ğ) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili saldırıda bulunmak 

ve başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak,  

h) Okulun taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek, 

ı) Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle bir 

kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol 

açmak, 

i) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya 

yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek, 

j) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, 

fidye ve haraç almak, 

k) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda 

propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye 

kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye 

kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak, 

l)(DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)   Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla; bölücü, 

yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, 

bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak. 

(5) Yukarıda belirtilenlerin dıĢında ve disiplin cezası verilmesini 

gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde 

bulunanlara suça uygun cezalar verilir. 
  
Cezaya neden olan davranıĢ ve fiilin tekrarlanması 
MADDE 166- (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) 

(1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya davranışın bir öğretim yılı 

içerisinde tekrarında veya aynı cezayı gerektiren farklı bir fiil veya davranışın 

gerçekleşmesinde bir derece ağır ceza uygulanır. 

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Uygulama ile Ġlgili Esaslar ve Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 Uygulama ile ilgili esaslar 
MADDE 167- (1) Şikâyetler, gerçek ve/veya tüzel kişilerce okul müdürlüğüne yazılı 

olarak bildirilir. İsimsiz ve imzasız başvurular işleme alınmaz. 

(2)(DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)  Araştırma/inceleme/soruşturmayı gerektiren ve 

doğrudan okul yönetimine duyurulan veya bildirilen şikâyetler, yazılı olarak ilgililere 

zamanında iletilir.  

 Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar 
MADDE 168- (1) Disiplin cezaları takdir edilirken; 

a) Öğrencinin 18 yaşına kadar çocuk olduğu, 

b) Öğrencinin üstün yararı, 

c)(DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)  Gizlilik ilkesi, 

ç)(DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403) Sınıf rehber öğretmeni, gerektiğinde diğer öğretmenler 

ve öğrenci velisinin görüşleri, 

d) Öğrencinin ailesi ve çevresiyle ilgili bilgiler,  

e) Öğrencinin kişisel özellikleri ve psikolojik durumu, 

f) Fiil ve davranışın hangi şartlar altında yapıldığı, öğrenciyi tahrik unsurlar, 



Sayfa 28 / 34 
 

g) Öğrencinin yaşı ve cinsiyeti, 

ğ) Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı, 

h) Öğrencinin daha önce ceza alıp almadığı, 

hususları göz önünde bulundurulur. 

 

(2) Olayın mahkemeye intikal etmesi disiplin cezasının uygulanmasını engellemez.  

(3) Öğrencinin daha önce ceza almamış olması, derslerinde başarılı olması ve 

davranışlarının olumlu olması durumunda rehberlik servisinin görüşü de alınarak bir alt ceza 

verilebilir. 

(4) (Ek:RG-1/7/2015-29403) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Ceza gerektiren davranış 

ve fiillerde bulunan öğrenciler, okul rehberlik servisinin veya rehberlik ve araştırma merkezi 

tarafından düzenlenen rapor ile okul yönetiminin kararına bağlı olarak rehabilite edici 

uygulamalara tabi tutulur. 

(5) (Ek:RG-28/10/2016-29871) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Özel eğitim 

ihtiyacıolan öğrencilerdenzihinsel yetersizliğe ya da otizme sahip öğrencilerin 

yaptırımgerektirendavranıĢ ve fiilleri gerçekleĢtirmesi halinde disiplin cezası 

uygulanmaz.Bu tür davranışlarda bulunan öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 

Geliştirme Birimi gerekli tedbirleri alır. Ancak görme, iĢitme ve ortopedik yetersizliği olan 

öğrencilere ise yetersizliği olmayan öğrencilere uygulanan hükümler uygulanır. 

  

Disiplin cezaları ile ilgili onay, itiraz ve tebliğ 
MADDE 169- (1) Onay yetkisi okul müdüründe bulunanların dışındaki disiplin 

cezalarının onaylanmasıyla itiraza ilişkin dosya ve yazılar millî eğitim müdürlükleri 

aracılığıyla ilgili disiplin kurullarına gönderilir.  

(2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlanan disiplin 

cezalarından; 

a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün, 

b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun, 

c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun 

onayından sonra uygulanır. 

(3) Cezalara itiraz; cezanın tebliğini izleyen beş iş günü içinde okul müdürü, 18 yaşını 

tamamlamış öğrenci veya öğrenci velisi tarafından okul müdürlüğü kanalıyla yapılır. Okul 

müdürlüğü, yazılı başvuruyu ve itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini, gerekli belgelerle 

birlikte başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itirazı değerlendirmeye 

yetkili disiplin kuruluna sevk etmek üzere gönderir. 

a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezalarına itiraz ilçe öğrenci disiplin 

kurulunca, 

b) Okul değiştirme cezasına itiraz il öğrenci disiplin kurulunca, 

 

c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasına itiraz üst disiplin kurulunca  

değerlendirerek sonuçlandırır.  

(4) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)  Kararı onayan kurul aynı karara yönelik itirazları 

görüşemez, itirazlar bir üst kurulda görüşülerek karara bağlanır. İtiraz sonucu verilen karar 

kesin olup yeniden itiraz edilemez. 

(5) Bütün cezalar, velilere 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bildirilir ve 

tebellüğ belgesi disiplin dosyasında saklanır. 

  

DavranıĢ puanının indirilmesi 
MADDE 170- (1) Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı 100’dür.  

(2) Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından; 
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a) Kınama cezası için 10, 

b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20, 

c) Okul değiştirme cezası için 40, 

ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80puan indirilir. 
  

Cezaların iĢlenmesi, silinmesi, puan iadesi ve dosyaların saklanması 
MADDE 171- (1) Öğrencilerin aldıkları cezalar, e-Okul sistemine işlenir.  

(2) (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871) Ceza alan ve davranış puanı indirilmiş olan ancak 

davranışları olumlu yönde değişen, iyi hâlleri görülen ve olumsuz davranışları tekrarlamayan 

öğrencilerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca daha sonraki 

dönemde/dönemlerde, son sınıf öğrencileri ise ders yılı sonunda değerlendirilir. Cezalarının 

kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi öngörülen öğrenciler öğretmenler kuruluna sunulur. 

Öğretmenler kurulunca cezası kaldırılan ve davranış puanı iade edilen öğrencilerin yeni 

durumları e-Okul sistemine işlenir.  

(3) Davranış puanı iade edilen ve disiplin cezası kaldırılan öğrencinin disiplin durumuna 

ilişkin bilgi istendiğinde, öğrencinin disiplin cezası bulunmadığı bildirilir. 

(4)(DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu belgeleri ve 

araştırma/inceleme/soruşturma dosyası ilgili mevzuat hükümlerince saklanır. 

(5) Ödül ve disiplin işlemlerine ait veriler; Bakanlığın ilgili birimlerince e-Okul sistemi 

üzerinden alınır.  

  

Cezaların uygulanması 
MADDE 172- (1) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler; 

a) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182)  Okulun açık olduğu sürede bir günden beş güne 

kadar okul binası, eklentileri ve işletmelerde yapılan her türlü eğitim ve öğretim etkinlikleri, 

sınav ile staj çalışmalarına katılamazlar. Bu süre özürsüz devamsızlıktan sayılır. 

b) Pansiyonlu okullardaki yatılı öğrencilerin, pansiyonda kalmasına izin verilebilir. 

Ancak diğer öğrencilerin huzur ve güvenini olumsuz etkileyecek öğrencilerin pansiyonda 

kalmalarına izin verilmez. 

c) Öğrencilerin ulusal ya da uluslararası etkinliklere katılıp katılmayacaklarına okul 

yönetimince karar verilir. 

(2) Okul değiştirme cezası alan öğrenciler; 

a) (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871) Başvurdukları millî eğitim müdürlüklerince istekleri 

de dikkate alınarak okul türleri ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümleri göz önünde 

bulundurularak zamana bağlı olmaksızın uygun okullara yerleştirilir. Aynı ilde öğrencinin 

devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde Bakanlığın ilgili birimiyle işbirliği 

yapılarak gerekli tedbirler alınır. 

b) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri, Millî Eğitim 

Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul 

Pansiyonları Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümlerine göre uygun okullara 

yapılır. 

c)(DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403) Okul değiştirme cezası alan öğrenciler, ceza aldıkları 

okula dönemezler, 

ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi 

eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışıp bir başka okula nakledilen öğrencilerden; 

naklen geldiği okul tarafından okul değiştirme cezası verilenlere yeniden okul değişikliği 

yaptırılmaz ve nakil durumları, aldıkları cezayla ilişkilendirilerek kayıtlarda belirtilir. Süresi 

içinde itirazda bulunulması hâlinde, itiraza ilişkin karar verilinceye kadar ceza uygulanmaz. 

(3) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrenciler; 

a) Akşam liseleri dışında devam zorunluluğu olan okullara kayıt yaptıramaz. 

b) (DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi 
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veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine gönderilir. 

 

 

 

  

Ceza alan veya hakkında tedbir kararı verilen öğrencilerin sınavları 
MADDE 173 – (BaĢlığı ile Birlikte DeğiĢik:RG-16/9/2017-30182)  
(1) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan ya da hakkında verilen tedbir kararı 

doğrultusunda okuldan geçici olarak uzaklaştırılan öğrencilerin, bu sürede katılamadıkları 

sınavların yerine, okul yönetimlerince belirlenen tarihlerde sınavlara alınmaları sağlanır. 

  

 Zararın ödetilmesi 
MADDE 174- (1) Takdir edilen disiplin cezasının yanında okul ve kişi mallarına verilen 

zararlar, zarara yol açan öğrencilerin velilerine ödettirilir. 

(1) Zararın ödenmesinde zorluk çıkaran veliler hakkında,  27/9/2006 tarihli ve 

2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu 

Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre işlem yapılır. 

 

Tedbir kararı 
MADDE 175- (1) Müdür, disiplin olaylarında öğrenciyi bir taraftan okul öğrenci ödül ve 

disiplin kuruluna sevk etmekle birlikte, gerektiğinde kurula sevkten önce veya sonra, 

kovuşturmanın tamamlanmasını ve sonucunu beklemeden acele bir tedbir olmak üzere on iş 

gününü geçmemek kaydıyla millî eğitim müdürünü bilgilendirerek uygun göreceği süre kadar 

geçici olarak okuldan uzaklaştırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlarla diğer 

etkinliklere alınmazlar. Hakkında tedbir kararı verilen öğrencinin okuldan uzaklaştırıldığı süre 

devamsızlıktan sayılmaz.  

(2) Tedbir kararının alınmasını izleyen en geç üç iş günü içinde disiplin işlemine başlanır 

ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevkinden itibaren en geç on iş günü içinde durumu 

karara bağlanır. Aksi takdirde alınan tedbir kararı, kendiliğinden kalkmış sayılır. Haklı ve 

zorlayıcı sebeplerin devamı hâlinde millî eğitim müdürünün onayına bağlı olarak tedbir kararı, 

iki kez daha uzatılabilir. 

(3) Yönetim tedbiri süresince disiplin işlemi sonuçlanmamışsa; öğrencinin okula devam 

edip etmeyeceği, pansiyondan yararlanıp yararlanmayacağı hususu ayrıca mahalli mülki idare 

amirinin onayıyla belirlenir. 

(4) Öğrencilerin neden olduğu olağanüstü durumlar karşısında müdür, tedbir olmak üzere 

okul ve pansiyonların eklentileriyle birlikte en çok beş iş günü eğitim ve öğretime kapatılması 

gerektiğini millî eğitim müdürlüğüne teklif edebilir. 

  

  

ALTINCI BÖLÜM 

Onur Genel Kurulu ve Onur Kurulunun KuruluĢu ve Görevleri 

  

Onur genel kurulunun oluĢturulması 
MADDE 178- (1) Onur genel kurulu, öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve 

okulun işleyişine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden birer 

öğrenci, ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından 

seçilerek oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklere, izleyen dönem başında aynı usulle 

yeni temsilciler seçilir. 

(2) Onur genel kurulu üyeliğine seçilen öğrenciler, okulda oluşturulan diğer öğrenci 

kurullarında görev alabilecekleri gibi diğer öğrenci kurullarında görev alan öğrenciler de 

gerekli şartları taşımak kaydıyla onur genel kurulu üyeliğine seçilebilir. 
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Onur genel kurulunun görevleri 
MADDE 179- (1) Onur genel kurulu; 

a) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)  Her dönemde en az bir kez toplanır. 

b) Onur kurulunu seçer. 

c) Okulda öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için 

alınması gereken önlemleri belirler ve önerilerini okul yönetimine bildirir. 

  

Onur kurulu 
MADDE 180- (1) Onur genel kurulu; her sınıf seviyesinde bir öğrenciyi onur kurulu 

üyeliğine, onur kurulu üyeliğine seçilen son sınıf öğrencisini, onur kurulu ikinci başkanlığına, 

bir öğrenciyi de onur kurulu ikinci başkanlığı yedek üyeliğine seçer. 

(2) Sınıfları birer şube olan okullarda seçilen öğrenciler, onur kurulunu oluşturur. Son 

sınıftan seçilen öğrenci, aynı zamanda onur kurulu ikinci başkanı olur. 

(3) Son sınıfı bulunmayan okullarda en üst sınıftan seçilen öğrenci, bu sınıfta şube sayısı 

birden fazla ise genel kurulca seçilen öğrenci ikinci başkan olur. 

  

Üyelerde aranan nitelikler 
MADDE 181- (1) Bir öğrencinin onur genel kurulu üyeliğine seçilebilmesi için; 

a) Okul disiplinine aykırı davranışlarının bulunmaması, 

b) Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması, 

c) Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması 

gerekir. Bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlarla disiplin cezası alan 

öğrencilerin üyeliği düşer. 

 

 Onur kurulu baĢkanı 
MADDE 182- (1) Onur kurulu başkanı, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerinin 

dışında, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmendir. Öğretmenler kurulu, okul öğrenci ödül 

ve disiplin kurulu üyelerini seçerken onur kurulu başkanı ve yedek üyeyi de seçer. 

  

Onur kurulunun görevleri 
MADDE 183- (1) Onur kurulu; 

a) Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeniyle ilgili olarak okul müdürünce 

veya genel kurul üyelerince getirilen konuları görüşür, aldığı kararları okul öğrenci ödül ve 

disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar. 

b) Onur Belgesi verilmesi istenen öğrencilerle ilgili olarak okul öğrenci ödül ve disiplin 

kuruluna öneride bulunur. 

c) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları önlemek 

amacıyla programlar hazırlayarak okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul 

müdürüne sunar. 

ç) Öğrenci nöbet işleriyle sınıf başkanı ve yardımcılığı seçimine ilişkin esasların 

belirlenmesinde okul yönetimi, sınıf öğretmeni, rehberlik servisiyle işbirliği yaparak 

yürütülmesine katkı sağlar. 

d) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı 

olmalarına katkıda bulunmak; sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan 

yerlere gitmelerini önlemek için anne-baba, öğretmen, yönetici ve öğrenci kulübü 

başkanlarıyla işbirliği yapar. 

  

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu baĢkanı 
MADDE 188- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun başkanı, müdür başyardımcısı 

veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısıdır. Başkan bulunmadığında müdürün 

görevlendireceği öğretmen üyelerden biri kurula başkanlık eder. Üyenin başkanlık yaptığı 



Sayfa 32 / 34 
 

durumlarda yedek üye toplantıya katılır. 

 

 

 

   

Kurula sevk 
MADDE 192- (1) (DeğiĢik:RG-1/7/2015-29403)   Bir disiplin olayının meydana 

geldiğinin gerek doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, rehberlik 

servisi olan okullarda disiplin konusu öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik servisi, 

davranışın yapıldığında öğrencinin kişilik ve sosyal durumuna ilişkin raporu okul müdürüne 

verir. Okul müdürü raporun içeriğini dikkate alarak yönlendirmede bulunur ve gerekli 

gördüğünde raporun içeriği hakkında okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanını 

bilgilendirir. 

(2) Rehberlik  (Mülga ibare:RG-1/7/2015-29403) (…) servisi bulunmayan okullarda ise 

konu okul müdürünce doğrudan onur kurulu veya okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk 

edilebilir. Gerekli durumlarda bölgedeki rehberlik ve araştırma merkezînden yardım alınır. 

(3) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, konuyu kurula gelişinden itibaren en geç on iş 

günü içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi durumunda, alınacak ara karar ve okul 

müdürünün onayıyla bu süre ancak bir kez uzatılabilir. 

 

 Kılık-kıyafet  
MADDE 208- (DeğiĢik:RG-28/10/2016-29871)  

(1) Okullarda; 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine 

Dair Yönetmelik hükümlerine uyulur. 

  

  

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Sayfa 33 / 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Sayfa 34 / 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


