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ÖNSÖZ
Bakanlığımızın Değerli Eğitim Yöneticileri,
Etkin bir eğitim ve öğretim sürecinin, okul yöneticilerimizin
başarılı yönetim ve yönlendirmelerine bağlı olduğu bilinen bir
gerçektir. Ortaöğretim düzeyinde, öğrenci ve öğretmenlerimizi
rasyonel bir biçimde bilgilendirmek, doğru karar verebilmelerine
yardımcı olmak ve yasal çerçeve içerisinde onlara rehberlik ve
liderlik yapmak her yöneticinin asli görevleri arasında yer
almaktadır.
Eğitim yöneticilerinin mevzuat bilgisiyle desteklenen liderlik
vasıflarıyla ve öğretmenlerimizin üstün gayreti ile şekillenecek bir
eğitim hizmetinin, başarılı okulların inşasında en önemli
hususlardan biri olduğu düşüncesini taşımaktayız.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak bu çalışmayla siz değerli
eğitim yöneticilerimizin ihtiyaç duyabileceği mevzuat metinlerini
derlemeye ve sizlerin bu bilgilere daha kolay bir biçimde
ulaşabilmenize zemin oluşturmaya çalıştık, faydalı olacağını
umuyoruz.
Toplumun biz eğitimcilerden beklediği ideal eğitim sisteminin
oluşturulmasına katkı sunması temennisi ile yayının
hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum.
Hasan Hüseyin CAN
Ortaöğretim Genel Müdürü V.
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1. KANUNLAR
1.1. 222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU
Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı R. Gazete
Yayımlandığı Düstur

: 222
: 5/1/1961
: Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705
: Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1460

Madde 1 – İlköğretim, kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere
uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet
eden temel eğitim ve öğretimdir.
Madde 2 – İlköğretim, ilköğrenim kurumlarında verilir; öğrenim
çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi, Devlet okullarında
parasızdır.
Madde 3 – (Değişik: 30/3/2012 - 6287/1 md.)
Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu
çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını
bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.
Madde 4 – Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ilköğrenimlerini
resmi veya özel Türk ilköğretim okullarında yapmakla mükelleftir.
Madde 5 – Mecburi öğretim çağında olup da, memleket dışında
olmak, oturduğu yerde okul bulunmamak veya sağlık durumu dolayısiyle
ilköğretim okuluna devam edemiyen vatandaşlardan özel olarak öğretim
görenler, imtihanla ve yaşlarına göre layık oldukları ilköğretim okulu
sınıflarına veya mezuniyet imtihanlarına alınırlar.
BİRİNCİ BÖLÜM
Teşkilat
Madde 6 – (Değişik: 12/10/1983 - 2917/2 md.)
İlköğretim kurumları şunlardır:
a) Mecburi olanlar:
(1) (Mülga: 16/8/1997 - 4306/9 md.)
(2) İlköğretim okulları (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ilköğretim
okulları ve gezici okullar),
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(3) (Mülga: 16/8/1997 - 4306/9 md.)
(4) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,
(5) Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar.
b) İsteğe bağlı olanlar:
(1) Okul öncesi eğitim kurumları,
(2) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar.
Madde 7 – (Değişik: 30/3/2012 - 6287/2 md.)
İlköğretim; 1 inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için
kurulmuş dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu
ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumudur.
Madde 8 – (Mülga: 16/8/1997 - 4306/9 md.)
Madde 9 – (Değişik: 12/10/1983 - 2917/3 md.)
(Değişik birinci fıkra: 30/3/2012 - 6287/3 md.) İlköğretim
kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması
esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle
birlikte de kurulabilir.
(Mülga ikinci fıkra: 16/8/1997 - 4306/9 md.)
Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde; köyler gruplaştırılarak,
merkezi durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde ilköğretim
bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün
olmadığı yerlerde ise yatılı ilköğretim bölge okulları veya gezici okullar
açılabilir. Gezici okullarda gezici öğretmenler görevlendirilir.
Bu okullarda yetiştirici sınıflar ve kurslar da açılabilir.
Şehir ve kasabalarda, ihtiyaca göre yatılı veya pansiyonlu okullar
kurulabilir.
Madde 10 – Bir köy halkı, iş ve üretim hayatının gereği olarak veya
olağanüstü sebeplerle yayla, otlak ve bağ gibi yerlere taşındığında köy
okulu da, köy halkiyle birlikte göçecek şekilde düzenlenmiş olmalı ve
gidilen yerde hemen günlük çalışmasını ve görevini devam ettirmelidir.
Madde 11 – Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, mecburi
ilköğrenim çağında bulundukları halde, öğrenimlerini yaşıtlarıyle birlikte
zamanında yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğrenim vermek ve
ayrıca yetişmelerine lüzum görülen çocukları ilköğretim okuluna
hazırlamak veya ilköğretim okulunu bitirmiş olup da henüz mecburi
öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemiyecek
olanların genel bilgilerini artırmak ve kendilerine iş ve üretim hayatında
faydalı olacak bilgi ve maharetleri kazandırmak amacıyle gerçek ve tüzel
kişilerle, belediyeler, özel idareler ve Devlet tarafından açılabilir.
Madde 12 – Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde zihnen,
bedenen, ruhan ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların özel eğitim ve
öğretim görmeleri sağlanır.(1)
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Madde 13 – Okul öncesi kurumlarında mecburi öğrenim çağına
gelmemiş olan çocuklar eğitilir.
İsteğe bağlı tamamlayıcı sınıflarda ve kurslarda, ilköğrenim çağı
dışına çıkmış olup da üst dereceli öğrenim kurumlarına gidememiş olan
yurtdaşlardan genel bilgilerini artırmak ve kendilerinin daha iyi bir iş ve
üretim unsuru olarak yetiştirilmeleri amaciyle öğretim yapılır.
Bu kurumlar gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler, özel idareler ve
Devlet tarafından açılabilir.
İKİNCİ BÖLÜM
İlde İlköğretim Görevlileri
Madde 14 – (Değişik: 12/10/1983 - 2917/4 md.)
İlkokullar ve ortaokullar birlikte veya ayrı oluşlarına, büyüklüğüne,(2)
anasınıfları ve özel eğitim sınıflarının bulunuşuna göre, ilköğretim
kurumlarında aşağıdaki görevliler bulunur:
a) Müdür ve müdür yardımcıları,
b) Öğretmenler; sınıf, branş, okul öncesi eğitim, özel eğitim
öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve usta öğreticiler,
c) Rehberlik uzmanları,
d) Sağlık, teknik, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıflarına dahil
personel ile eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği diğer personel.
İlköğretim kurumlarındaki görevlilerin nitelikleri, görev ve yetkileri
ile atanma usul ve esasları yönetmelikle tespit edilir. (3)
Madde 15 – 22 – (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.)
Madde 23 – (Mülga: 3/4/1998 - 4359/16 md.)
Madde 24 – 25 – (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 Md.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İlköğretim Kurulları
Madde 26 – 39 – (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Okul Öncesi Eğitim ve Öğretim Kurumları ile İlköğretim Okullarının
Açılma, Kapanma ve Öğretime Ara Verme Zamanları
Madde 40 – 41 – (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.)
Madde 42 – (Değişik: 12/10/1983 - 2917/6 md.)
İlköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme
zamanları Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Madde 43 – İlköğretim okulların yaz tatili, sınavların bitimi
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tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer.
a) Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler.
Ancak, bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil
zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara
katılmakla yükümlüdürler.
b) Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili
izinleri, bölge ilköğretim müfettişleriyle, İlçe eğitim müdürü tarafından okul
ve kurumların korunması da gözönünde tutularak ayarlanır.
c) Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini
ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar.
Madde 44 – Öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden
başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar.
Madde 45 – (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul
Madde 46 – Her çocuk, mecburi ilköğrenim çağına girdiği öğretim
yılı başında 3 üncü madde gereğince ilköğretim okuluna kayıt ve kabul
edilir. Her veli yahut vasi veya aile başkanı, çocuğunu zamanında
ilköğretim okuluna yazdırmakla yükümlüdür.
Bu kanunda sözü geçen "aile başkanı" deyiminden maksat, veli veya
vasi durumunda bulunmadığı halde ilköğretime devama mecbur olan
çocukları sürekli olarak yanında bulunduran veya barındıran, yahut da
çalıştırandır.
Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar
ilköğretim okulunu bitiremiyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak
üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir.
Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremiyen çocuklara
tasdikname verilerek, kayıtları silinir.
Madde 47 – Bir öğretim yılı, okulda, derslerin başlamasından bir
hafta önceki tarihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir.
Madde 48 – Her yıl derslere başlamadan en az 15 gün önce,
muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki
mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir üç nüsha
çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim
müdürlüğüne verir. Diğer nüshasını da yanlarında saklarlar. Çocuklarını
zamanında okula yazdırmalarını, veli yahut vasi veya aile başkanlarına
bildirir ve ilan ederler.
Mecburi öğrenim çağında olup da belirli zaman içersinde okula
yazdırılmıyan çocukları, okul müdürleri kendiliklerinden okula kaydeder ve
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devam ettirilmesini veli yahut vasi veya aile başkanlarına bildirirler. Bu
gibi çocuklar yine de okula gelmezlerse; haklarında devamsız öğrenciler
gibi işlem yapılır.
Madde 49 – Nüfus hüviyet cüzdanı bulunmıyan veya henüz nüfus
kaydı yaptırılmamış bulunan çocukların yaşları, çocuklar görülmek
suretiyle, ihtiyar kurullarınca tayin ve tesbit olunarak bunlar da mecburi
öğrenim çağında olanlar çizelgesine yazılırlar.
Madde 50 – Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir
öğretmene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz.
Madde 51 – Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası "İlköğretim haftası"
dır. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak programa göre hafta içinde türlü
yollarla ilköğretimin önemi belirtilir.
ALTINCI BÖLÜM
Okula Devam
Madde 52 – Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı
çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını
sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemiyen çocuğun durumunu en geç
üç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür.
Mülki amirler, ilköğretim müfettişleri ve zabıta teşkilatı ilköğrenim
çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devamlarını
sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine
yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler.
Madde 53 – (Değişik: 12/10/1983 - 2917/7 md.)
Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul
idarelerince ve ilköğretim müfettişlerince araştırılarak devama engel olan
maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine çalışılır. Bu sebeplerin
giderilmesi mümkün olmadığı takdirde durum, köylerde muhtara, diğer
yerlerde mülki amirlere bildirilir. Bu makamlarca gerekli tedbirler alınır.
Okul idareleriyle muhtar ve mülki amirlerin bu vazifeleri devamsız
öğrenciler hakkındaki kovuşturmanın her safhasında devam eder.
Madde 54 – 55 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı zorlayıcı
sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm,
yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve
hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde 15 günü
geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir.
Madde 55 – (Değişik: 12/10/1983 - 2917/8 md.)
Hastalık, sel, kar, deprem ve yangın gibi okul idaresince takdir
edilecek sebeplerle okula gelemeyen öğrenciler izinli sayılırlar. Bu hallerin
dışında 53 üncü madde gereğince yapılacak teşebbüs ve alınacak tedbirlere
rağmen;
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a) Çocuğunu okula göndermeyen;
b) Verilen izin müddetini geçiren;
c) Geç nakil yaptıran;
d) Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren;
e) Çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında
okul idaresine bildirmeyen;
Öğrencinin veli veya vasi veya aile başkanları, okul idaresince
köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde mülki amirliğe hemen bildirilir.
Muhtarlar ve mülki amirler en geç üç gün içinde durumun veli veya vasi
veya aile başkanlarına tebliğini sağlarlar. (Değişik son cümle: 24/4/20034854/1 md.) Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında
çocuğun okula gönderilmemesi hâlinde idarî para cezasıyla
cezalandırılacağı bildirilir.
Madde 56 – (Değişik: 23/1/2008-5728/282 md.)
Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu
okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun
okula devam etmediği beher gün için onbeş Türk Lirası idarî para cezası
verilir. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya
göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya
vasisine beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Madde 57 – (Değişik: 23/1/2008-5728/283 md.)
Okul idareleri ve mülkî amirliklerce bu Kanuna göre usulen
sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan
beyanda bulunanlara yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Madde 58 – (Mülga: 24/4/2003-4854/6 md.)
Madde 59 – İlköğrenim çağında olup da mecburi ilköğretim
kurumlarına devam etmiyenler, hiçbir resmi ve özel iş yerinde veya her ne
surette olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz
çalıştırılamazlar.
İlköğretim kurumlarına devam ettiklerini belgeliyenler ise,
çocukların çalıştırılmasını düzenliyen kanun hükumleri uygulanmak şartiyle
ancak ders zamanları dışında bu gibi yerlerde çalıştırılabilirler.
İlköğretim çağında bulunan ve mecburi ilköğretim kurumlarına
devam eden çocukların bu kanunda gösterilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca
açılmasına izin verilmiş olunanlar dışında, her ne ad altında kurulmuş olursa
olsun, özel kurs ve dersanelere kabulü yasaktır.
(Değişik dördüncü fıkra: 23/1/2008-5728/284 md.) Yukarıdaki
hükümlere aykırı davrananlara dörtyüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına
kadar idarî para cezası verilir.
(Mülga beşinci fıkra: 23/1/2008-5728/578 md.)
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(Ek: 24/4/2003-4854/5 md.; Değişik altıncı fıkra: 23/1/20085728/284 md.) Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî
amir tarafından verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Okulların Arsa ve Arazi İşleri
Madde 60 – Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına
gelir sağlıyacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar, il ve
ilçelerde bölge ilköğretim müfettişlerinin veya ilçe eğitim müdürünün
başkanlığında Tarım, Tapu, Maliye dairelerinden görevlendirilecek birer
eleman ile mahalle veya köy muhtarından teşekkül edecek komisyon
tarafından seçilir.
Madde 61 – (Değişik: 12/11/2003 - 5002/1 md.)
Okul binalarının sağlık, eğitim-öğretim ve ulaşım bakımından
elverişli bir mahalde olması göz önünde bulundurulur.
Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri
gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul
binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması
zorunludur.
Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu
dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında 100 metre şartı
aranmaz.
Bununla ilgili esaslar İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm
bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir.
Madde 62 – İlköğretim okuluna tahsis edilmek üzere komisyonca
seçilen Devlete, özel idarelere, belediyelere veya köy tüzel kişiliğine ait
arazinin, miktar ve yerini gösteren birer tutanak tanzim edilerek valilik yolu
ile ve arazinin aidiyetine göre Maliye Bakanlığının veya diğer idarelerin
yetkili mercilerine gönderilir. Bu makamların tasdiki ile bu arazi parasız
okula tahsis olunur.
Okula gelir sağlamak maksadiyle seçilen topraklar, 50 dekardan
fazla olamaz.
Madde 63 – 62 nci maddeye göre okul için lüzumlu topraklar tahsis
yoliyle sağlanamadığı takdirde, gerçek veya tüzel kişilere ait araziden bu
husus için elverişli yer, sahiplerinin rızaları ile, satınalınır. Malsahiplerinin
muvafakatlerinin alınamaması halinde, bu yerler umumi mevzuata göre
kamulaştırılır.
Satınalma veya kamulaştırmak, köy okulları için köy tüzel kişiliğine,
şehir ve kasaba okulları için özel idareye aittir.
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Madde 64 – Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında 2
dekardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi
bulunur.
Madde 65 – Okullar için tahsis, satınalma veya kamulaştırma yoliyle
sağlanan topraklarla bu topraklar üzerinde yapılacak bina veya tesisler,
bulundukları yerlere göre köy veya özel idareler adına tapuya tescil edilir.
Bunların ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış
olan okul binaları ile tesislerinin daimi bakım ve onarım giderleri,
bulundukları yerlere göre özel idare veya köy bütçelerinden karşılanır.
Madde 66 – (Değişik: 12/10/1983 - 2917/12 md.)
4274 ve 5129 sayılı kanunlarla şimdiye kadar köy okullarına tahsis
edilmiş olan Devlete veya köye ait nizasız ve ihtilafsız topraklarla bu
Kanuna göre sağlanacak topraklar, köy ihtiyar heyetinin kararı ve illerde
valinin, ilçelerde kaymakamın tasdiki ile köy ihtiyar heyetince imece vesair
suretlerle işletilir veya kiraya verilir. Elde edilen gelir, okul ihtiyaçlarına
sarfedilmek üzere, köy bütçelerine gelir kaydedilir.
Paralı veya parasız olarak ilköğretim hizmetlerine tahsis, temlik ve
tescil edilen bütün gayrimenkullerin ferağ ve intikal işlemleriyle bu
işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden ve senetlerden hiçbir vergi,
harç ve resim alınmaz.
Madde 67 – Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlariyle müstakil
öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için 500 ila 1000 metre karelik bir
arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsasından veya uygulama
bahçesinden yahut okula gelir sağlıyacak araziden ayrılır. Öğretmenler, bu
bahçelerden parasız faydalanırlar; fakat kiraya veya ortaklığa veremezler.
Madde 68 – (Değişik: 12/10/1983 - 2917/13 md.)
Okulların uygulama bahçesinde tarım dersleri uygulaması yapılır.
Uygulama bahçesinin işletilmesi için gerekli tohum, fidan ve tarım araçları
gibi ihtiyaçları köy bütçesinden ve okul arazisi gelirinden sağlanır.
Uygulama bahçelerinden elde edilen gelir veya ürünler okul
ihtiyaçlarına ve öğrenci beslenmesine sarfedilmek üzere köy bütçelerine
gelir kaydedilir.
Uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin
nelerden ibaret olacağı köy ihtiyar heyeti tarafından kararlaştırılır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İlköğretim Okulu Yapımı ve Donatımı İşleri
Madde 69 – (Mülga: 14/6/1973 - 1739/61 md.)
Madde 70 – Köy okulları ile öğretmen lojmanlarının şehir ve
kasabalarda yaptırılacak ilköğretim okullarının her türlü ihtiyaçları için köy
veya kasaba içinde veya civarındaki araziden şahsi haklar mahfuz kalmak

8

şartiyle, tedarik edilecek taş, kum ve kireç gibi yapı gereçlerinden hiçbir
resim alınmaz.
İlköğretim kurumları için yaptırılacak bina ve tesislerle öğretmen
lojmanları ve onarma işlerinde gerekli tuğla yapmak, kireç yakmak ve
söndürmek, taş çıkarmak, iskele kurmak, kaldırımları işgal etmek gibi
hususlarda girişilen işler serbest ve hiçbir resme tabi olmaksızın yapılır. Bu
maksatla açılan çukurlar iş bitince kapatılır.
Ormanlardan çıkarılacak bu gibi gereçler hakkında 6831 sayılı
Orman Kanununun 18 inci maddesine göre hareket olunur.
Madde 71 – Bu işler için gerekli kereste ihtiyacı Tarım Bakanlığı
Orman Umum Müdürlüğünce en iyi şartlarla ve öncelikle karşılanır. % 10
temeddü hissesi alınmaz.
Madde 72 – İlköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının
inşaasında kullanılacak her türlü yapı malzemesinden, Devlet İktisadi
Teşekküllerinde imal olunanlar, Bayındırlık Bakanlığı veya valiliklerin
isteği üzerine ve bedeli karşılığında, diğer isteklere tercihan verilir.
Madde 73 – İlköğretim kurumlarının yapımında kullanılacak çeşitli
gereçler Milli Eğitim ve Bayındırlık idarelerince sevk ve tesellümü şartiyle
Devlete ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait vasıtalarla tercihli olarak ve
indirmeleri tarife ile naklolunur ve limanlarda tahmil ve tahliye işleri de
tercihli olarak yapılır.
Tarifelerde yapılacak indirme, her yıl Milli Eğitim ve ilgili
bakanlıklarca müştereken tesbit ve tayin olunur.
Ayrıca, iller emrinde bulunan teşekküllere ait çeşitli nakil
vasıtalarından gereğine göre faydalanılır.
Madde 74 – Okul ve öğretmen lojmanlarının onarımı ile
teçhizat,mefruşat ve öğretim araç ve gereçlerinin yapımında Milli Eğitim
Bakanlığı teknik öğretim müesseselerinden faydalanırlar.
Madde 75 – Okul yapımı ve donatımı işlerinde yardım ve hizmetleri
değerlendirmek, inşaatın ucuza maledilmesi amaciyle;
a) Yurttaşların istiyerek yapacakları, taş, kum, çakıl, kerpiç, kireç ve
tuğla gibi ayni yardımlar,
b) Yurttaşlar, kurumlar ve yardım derneklerince yapılacak nakdi
yardımlar, kabul edilir ve değerlendirilir.
c) Emaneten inşa edilecek okul yapımı ve onarımı işlerinde halk ve
gençlerden gönüllü olarak bedenen çalışacakların hizmetleri kabul edilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
İlköğretimin Gelir, Giderleri ve Planlama
Madde 76 – İlköğretime ait gelir kaynakları şunlardır:
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a) Her yıl Devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere Devlet
bütçesinden yapılacak yardımlar,
b) Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak
gelirler hariç ve 1960 mali yılında ilköğretime tahsis edilen miktardan az
olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az % 20 si oranında konulacak
ödenekler,
c) (Mülga : 14/7/1965 - 655/2 md.)
d) Köy okullarına gelir sağlamak üzere, tahsis edilen araziden ve
okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler hariç köy bütçelerine her yıl
genel gelirlerinin en az % 10 u oranında konulacak ödenekler,
e) (Değişik : 12/10/1983 - 2917/14 md.) Mahkemelerce
hükmolunanlar da dahil olmak üzere bu Kanuna göre verilecek para
cezaları,
f) Gelirleri sıbyan, mahalle tıfıl okullarıyle medreselere ve diğer ilim
müesseselerine tahsis edilmiş bulunan mazbut vakıflar hasılatından her yıl
Vakıflar Genel Müdürlüğünce bütçe ile tesbit edilecek gelirlerle
mütevelliler tarafından idare olunacak vakıflardan ayrılacak hisseler,
g) İktisadi Devlet Teşekkülleri, özel kurumlar, dernekler veya
hayırsever kimseler tarafından yapılacak her türlü mal, para bağışları ve
vasiyetler, (İşbu bağış ve vasiyetlerle bununla ilgili işlemlerden resim ve
harc alınmaz.)
Gelir ve Kurumlar Vergisi yükümlüleri tarafından makbuz
mukabilinde yapılacak para bağışları, yıllık bildirim ile bildirilecek
gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilir.
h) Faizler,
i) Hurdaya çıkacak okul eşya ve levazımının, işe yaramıyacağı
anlaşıldığından veya yenisi yapıldığından satılmasına karar verilen okul
binaları enkazının veya okul yerinin değiştirilmesi dolayısiyle bu kanuna
göre istifade edilmiyecek durumda kalan arsa ve tarlaların satışından elde
edilecek paralar,
j) Sözleşmeler gereğince kısmen veya tamamen yerine getirilmiyen
okul yapım işleri mütaahhitlerinden alınacak gecikme ve benzeri tazminat
ve mütaahhitlerin irat kaydolunacak teminat akçeleri,
Bütçelerine yukarda yazılı oranlarda ilköğretim ödeneği koymamış
olan idareler, belediye ve köyler için bu ödenekler; bütçeleri inceleme ve
onamaya yetkili makamlar tarafından doğrudan doğruya konur; bu
ödeneklerin mali yıl başında özel idarelere yatırılması sağlanır.
Madde 77 – 76 ncı maddenin (a) fıkrası gereğince Milli Eğitim
Bakanlığı bütçesinde açılacak özel fasıla gelecek yıllara geçici taahhütler ve
masraflar karşılığı olarak ilk on sene (1961-1971) Devlet gelirlerinin % 3
ünden ve ondan sonraki yıllarda ise % 2 sinden az olmamak üzere, ödenek
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konulur. Bu ödeneklerle diğer giderlerin % 70 i munhasıran 78 inci
maddenin (a) fıkrasında yazılı işlere, % 30 u ise aynı maddenin (b)
fıkrasında gösterilen ihtiyaçlara sarf edilir. Milli Eğitim Bakanlığınca genel
bütçeden yapılacak yardımlar tesbit olunacak programa göre İl Özel
İdarelerine dağıtılır veya Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılır.
Milli Eğitim Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde bu ödeneklerden bir
kısmını 84 üncü maddede yazılı esaslar dahilinde doğrudan doğruya
kullanabilir ve ayniyat halinde illere gönderebilir.
Madde 78 – 76 ncı maddenin (a, b, c, e, f, g, h, i, j) fıkralarında
gösterilen gelirler veya ödenekler 77 nci maddedeki hükümler yerine
getirilmek şartiyle:
a) Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen
lojmanlarının yapım, tadil, esaslı onarım, her türlü ilk tesis ve okul eşyası,
ders aletleri ile arsa ve arazi istimlakleri, masraflarına,
b) (Değişik: 23/5/1973 - 1732/1 md.) Küçük onarımlar, okulların
genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve
ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının telafisi,
esaslı hastalıklarının tedavisi, pansiyonlu ilköğretim okullarının ve
tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderlerine sarf
olunur.
Ancak, İlköğretim Müdürlükleri, ilköğretim okulları, İl Halk Eğitimi
Başkanlıkları ile İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürlüklerinde çalışan genel ve
yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin ve bu kurumlar için gerekli
bölge doktorları, sağlık memuru, hemşire, yapı işlerinde çalışan teknik
elemanların aylıkları ve her türlü özlük giderleri genel bütçeden ödenir.
Madde 79 – Milli Eğitim Bakanlığı bu kanuna bağlı 10 yıllık plana
göre tamamlanması gereken bütün köy, kasaba ve şehir ilköğretim okulları
yapımı hakkında her yıl bütçe kanununa üçer yıllık tafsilatlı bir plan ekler.
Bu planda her yıl illerde yapılması gereken köy, kasaba ve şehir ilköğretim
okullarının sayıları, yerleri, tipleri, dersane sayıları ile tahmini masrafları
gösterilir.
(Değişik: 12/10/1983 - 2917/15 md.) Yukarıdaki fıkrada sözü geçen
bakanlık planına paralel olarak, valilikler de üç yıllık plan ve program
hazırlarlar, bu programlar İl genel meclisinde onanır ve il bütçesine
bağlanır. Bu planda:
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan plandan her il'e isabet eden
okul yapımı ve ilk tesis işleri başta olmak üzere 78 inci maddenin (a) ve (b)
fıkralarında yazılı işlerden ve hizmetlerden il bakımından yapılması uygun
ve mümkün görülenler ayrılarak planlanır. Gereken hazırlık safhaları ve
bunun uygulanma zamanları, ayrılacak ödenekler gösterilir.
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Bu planlar il bütçesiyle birlikte tetkik ve tasdik edilmek üzere İçişleri
ve Milli Eğitim Bakanlıklarına gönderilir. Milli Eğitim Bakanlığı sebep
göstermek suretiyle planlar üzerinde değişiklikler yapabilir.
Bu planların uygulanmasından başta mülkiye amirleri, il daimi
komisyonu olmak üzere, Milli Eğitim müdürleri, ilköğretim müfettişleri,
ilçe eğitim müdürleri yükümlü ve sorumludurlar.
Madde 80 – Milli Eğitim Bakanlığı 79 uncu maddede sözü geçen
programa göre yeniden açılacak ilköğretim kurumlariyle, mevcutların
öğretmen ihtiyaçlarını karşılayacak öğretmenleri yetiştirmek üzere gerekli
bütün tedbirleri zamanında almakla yükümlüdür.
Madde 81 – 76 ncı ve 77 nci maddelerde ilköğretime tahsis edilen
ödenek veya gelirler 78 inci maddede gösterilen işlerden başka hiçbir yere
sarf edilemez, başka fasıllara nakledilemez.
Bu gelirlerle sağlanan bina ve tesisler veya eşya başka bir hizmete
devredilemez. İlköğretimin bina ve tesislerinden, bu kurumların esas
hizmetlerini aksatmamak ve Milli Eğitim Bakanlığının muvafakati alınmak
şartiyle, halk eğitimi hizmetlerinde ve diğer milli Eğitim hizmetlerinde
faydalanmak caizdir.
78 inci maddenin (b) fıkrasında gösterilen hizmetler için ayrılacak
ödeneklerin % 30 undan fazlası bu fıkrada gösterilen personel giderlerine
ayrılamaz. Sözü geçen personel bu fıkrada belirtilen hizmetlerin dışında
kalan bir işte devamlı veya muvakkat olarak kullanılamaz.
Madde 82 – 76 ve 77 nci maddelerde gösterilen gelirler, ödenekler,
yardımlar, tahsillerini mütaakıp ilgili dairelerce özel idarelere yatırılır.
Bu gelir ve ödenekler özel idarelerce "İlköğretim gelir ve ödenekleri"
adiyle açılacak ayrı bir hesaba alınır. Mali yıl içinde sarf edilemiyen
kısımları gelecek mali yıllara devredilir. Bu paralardan bir aylık normal
ihtiyaçları karşılayacak olan miktardan fazlası, bir milli bankada açılacak
hesaba yatırılır.
76 ncı maddenin (d) fıkrasında yazılı gelirler aynı suretle köy
bütçelerinde "ilköğretim gelir ve ödenekleri" adiyle açılacak ayrı bir hesaba
alınır ve bakıyeleri gelecek mali yıllara devredilir.
(Değişik: 12/10/1983 - 2917/16 md.) Bu ödenekler köy ihtiyar
heyetinin hazırlayacağı bir plan ve programa göre 78 inci maddenin (b)
fıkrasında yazılı işlere ve özel olarak öğrencilere yapılacak yardımlara
sarfedilir. Bu paralar milli bir bankada açtırılacak bir hesapta muhafaza
edilir ve köy ihtiyar heyetince uygun görülecek iki imza ile çekilir.
Madde 83 – İlköğretimin bütün gelirleri ve 78 inci maddede
belirtilen giderleri "personel masrafları hariç" her türlü resim ve vergiden ve
dışarıdan ithal edilecek ders alet ve levazımı Gümrük Resminden muaftır. (1)
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Madde 84 – Okul yapım ve onarımiyle ilgili standart bina
kısımlarının ve okulların gerekli donatım ve gereçleri, okul eşyası ve ders
araçlarını vaktinde hazırlatmak veya tasarruf sağlamak veya öğrencileri
besleme mevzuunu düzenlemek, 79 uncu maddede sözü geçen 3 yıllık
planların uygulanmasını kolaylaştırmak amaçlariyle 77 nci maddede
gösterilen asgari ödenekler çerçevesi içinde kalmak şartiyle, Milli Eğitim
veya Bayındırlık Bakanlıkları üç yıla kadar gelecek yıllara geçici
yüklenmelere girişebilirler.
Aynı konularda, iller de üç yıllık planlarına uygun olarak 76 ncı ve
81 inci maddelerde belirtilen gelirlerin asgari hadlerini aşmamak şartiyle
gelecek yıllar için hazırlıklara girişmeye ve geçici yüklenmeler yapmaya
yetkilidirler.
Türlü Hükümler
Madde 85 – Köylerde bu kanunla ilgili çeşitli hizmetler, Köy
Kanunu ile mecburi sayılan işlerdendir.
Madde 86 – Mecburi ilköğretim kurumlarına kayıt olunacak
çocuklarla, bu kurumlara devam eden ve kurumlardan mezun olacak
öğrencilere verilecek ve bu kurumlarda kullanılacak her çeşit belgelerle,
bunların suretleri Damga Resmine tabi değildir.
Madde 87 – İlköğretim okulu öğretmenlerinin oturmaları için
yapılmış ve yapılacak konutlardan köylerde olanlar, ögretmenlere parasız
olarak tahsis olunur ve başka iş için kullanılamaz.
Şehir ve kasaba okulları içinde veya civarında öğretmen ve
müdürlerin oturmaları için yapılmış olan konutlar, aynı okulda görevli
öğretmen ve müdürlerden başkasına verilemez. Bunun haricinde, okul
binalarının tamamı, bir kısmı veya müştemilatı konut olarak kullanılamaz.
Şehir ve kasabalardaki konutlara ait kira bedelleri il daimi
komisyonlarınca kararlaştırılır.
Madde 88 – (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.)
Madde 89 – 23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı İptidaiye Kanunu
Muvakkatı, Maarif Teşkilatına dair olan 789 sayılı Kanunun 5 inci maddesi
ve aynı kanunun 13 üncü maddesini değiştiren 5522 sayılı kanunun 1 inci
maddesi, 1702 sayılı kanunun 8 inci maddesi, 1778 sayılı kanunun 3407
sayılı kanun ile bu kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasını değiştiren
7135 sayılı kanun, 4274 sayılı kanunun 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 24, 27, 30, 59, 60, 67, 68, 69 uncu maddeleri, 5129, 5210, 5828,
5955 ve 5956 sayılı kanunlarla diğer kanunların bu kanuna mügayir
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1 – (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.)
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222 sayılı Kanunda geçen; ilköğretim müdürü deyimi "İlçe eğitim
müdürü", öğretmenevi deyimi "öğretmen lojmanı" olarak değiştirilmiştir.
Ek Madde 2 – (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.)
Bu Kanunun yedinci bölümünde yer alan "okulların arsa ve arazi
işleri", sekizinci bölümünde yer alan "ilköğretim okulu yapımı ve donatım
işleri", dokuzuncu bölümünde yer alan "İlköğretimin gelir, giderleri ve
planlama" başlıkları altındaki maddeler, ilköğretim okulları için de
uygulanır.
Ek Madde 3 – (24/3/1977 - 2087 sayılı kanunun 3. maddesi
hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren açıktan veya başka
görevlerden nakil suretiyle yeniden geçici öğretmen atanması yapılamaz.
Ek Madde 4 – (Ek: 30/3/2012 – 6287/5 md.)
Bu Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre
elde edilen gelirler, il özel idarelerince, ortaöğretim kurumlarının arsa
temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının
karşılanması için de kullanılır.
Geçici Maddeler
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yayımından önce yapılmış olan ve
5210 sayılı kanunun 4 üncü maddesi gereğince köy tüzel kişiliği adına
tapuya bağlanmış bulunan köy okulları, arazi ve uygulama bahçelerinden;
sonradan belediye teşkil edilen nahiye merkezleriyle köylerde belediyelerce
el konulmuş olan okul binaları, sağlık memuru ve öğretmen lojmanları,
uygulama bahçeleri ve okul arazisi özel idare veya köy tüzel kişiliklerine
geçer.
Bu mallar Milli Eğitim Bakanlığının muvafakatı alınmadıkça
satılamaz ve başka hizmetlere tahsis olunamaz.
Geçici Madde 2 – (Değişik: 16/7/1965 - 693/1 md.)
5 Ocak 1961 tarihli ve 222 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 32 yıl süre ile, 15 inci maddede yazılı şartları taşıyan öğretmen
bulunmaması halinde, en az ilköğretim okulu ve dengi okullar mezunu ve
18 yaşını tamamlamış olanlardan, açılmış ve açılacak kurslarda başarı
gösterenler, öğrenim durumlarına göre kadro karşılığı ücretle geçici
öğretmen olarak atanabilirler. (1)
Bunlardan iki yıl başarı ile çalışmış olanlardan, öğretmen okulu
bitirme imtihanını verenler ile lise ve dengi okul mezunu bulunanlardan
aralıksız üç takvim yılı geçici öğretmenlik yaptıkları ve başarıları usulüne
göre saptandığı anlaşılanlar, asıl ilköğretim okulu öğretmenliğine
geçirilirler.
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Asıl ilköğretim okulu öğretmenliğine geçirilen geçici öğretmenlerin,
geçici öğretmenlikteki hizmet süreleri ilk terfilerinde gözönüne alınır.
Geçici öğretmenlere tatil aylarında da ücretleri ödenir.
Teftiş raporlarına göre, iki yıl üst üste başarısız olan geçici
öğretmenlerle, ilköğretim okulu ve dengi okul mezunlarından olup geçici
öğretmen olarak çalışmakta bulunanlardan 15 yıl içinde öğretmen okulu
bitirme imtihanlarını veremiyenlerin görevlerine son verilir.
Geçici öğretmenler, disiplin işleri bakımından, asıl öğretmenlere
uygulanan hükümlere tabidirler.
(Ek: 24/3/1977 - 2087/2 md.) Geçici öğretmenlerin intibakları, 657
sayılı Kanunla bu Kanunun ek ve değişikliklerine dair Kanunlar uyarınca
öğrenim ve hizmet sürelerine göre yapılır.
Geçici Madde 3 – Milli Eğitim Bakanlığı bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren en geç 10 yıl içinde mecburi öğrenim çağında
bulunan öğrencileri tamamen okula kavuşturmak için gerekli öğretmenleri
yetiştirmek ve 79 uncu maddede gösterilen esaslar dahilinde ilköğretim
kurumlarını ve tesislerini hazırlamak ve bununla ilgili planların zamanında
uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.
Geçici Madde 4 – 50 nci maddedeki hüküm, Milli Eğitim
Bakanlığınca hazırlanacak bir plana göre on yıl içinde tedricen uygulanır.
Geçici Madde 5 – (Değişik: 6/7/1962 - 68/1 md.)
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümleri gereğince; 1971
yılına kadar yapılacak ilköğretim okulu binaları ve tesisleri ile öğretmen
lojmanları inşaatı, bunlara lüzumlu yapı aksamının imal ettirilmesi, her türlü
malzemenin alımı, nakil ve depolama işleri için girişilecek taahhütler
muvakkat ve kati teminat hükümleri mahfuz kalmak şartiyle 2490 sayılı
kanunun diğer hükümleri uygulanmamak,1050 sayılı Muhasebei Umumiye
Kanununun 135 inci maddesindeki %20 nispeti % 30 olarak uygulanmak
şartiyle emaneten, mahdut eksiltme suretiyle veya birden fazla firmalar
arasında pazarlıkla gerçekleştirilir. (2)
Geçici Madde 6 – (Ek: 18/8/1961 - 353/1 md.)
77 nci maddenin 1 inci fıkrası gereğince Milli Eğitim Bakanlığı
bütçesine her yıl konulacak ödenekten % 5 ine kadarını, 1961 mali yılı için,
ilköğretim okulu öğretmeni yetiştiren müesseselerin yapımında ve ilk tesis
masraflarında kullanmaya Milli Eğitim Bakanlığı yetkilidir.
Geçici Madde 7 – (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinde
bulunan ve ilköğretim kurumlarına tahsis olunan taşınmaz mallar, intifa
hakkı Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere, bulundukları yerlere göre
bedelsiz olarak köy tüzel kişiliği veya özel idareler adına tapuya tescil
edilir.
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Devlete, özel idarelere veya köy tüzelkişiliğine ait arsalar üzerinde
Devlet veya özel idare bütçesinden katkı suretiyle gerçek veya tüzelkişilerce
inşa edilen veya edilmekte olan taşınmaz mallar için de bu maddenin birinci
fıkrası uygulanır. Bu taşınmaz mallar aidiyetine göre Maliye Bakanlığının
veya diğer idarelerin yetkili mercilerince bedelsiz olarak okula tahsis ve
devir olunur.
Bu maddeye göre, köy tüzelkişiliği veya özel idareler adına tapuya
tescil edilen taşınmaz mallar, Milli Eğitim Bakanlığının muvafakatı
alınmadıkça satılamaz ve başka hizmetlere tahsis olunamaz.
Geçici Madde 8 – (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.)
Anaokulları ve anasınıfları için yeterli miktarda yükseköğrenim
görmüş öğretmen bulunamaması halinde, kız meslek lisesi çocuk gelişimi
eğitimi ve bakımı mezunlarından, Devlet memuru olma niteliklerini taşıyan
ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılacak kurslarda başarı gösterenler, anaokulu
veya anasınıflarına 1984 yılından itibaren geçici öğretmen olarak atanabilirler.
1993 yılı sonuna kadar, Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yapılarak
bunların önlisans düzeyinde yükseköğrenim görmeleri sağlanır. Bu süre
içinde önlisans düzeyinde yükseköğrenim yapmayanların görevlerine son
verilir.
Geçici Madde 9 – (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.; Mülga:
16/8/1997-4306/9 md.)
Geçici Madde 10 – (Ek: 16/8/1997 - 4306/2 md.)
İlköğretimin altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrenimini ortaöğretim
kurumları bünyesinde yapmakta olanlar ile çıraklık eğitim merkezlerindeki
öğrenciler, eğitimlerini bu kurumlarda tamamlarlar. 1997-1998 ders yılı
başından itibaren bu sınıflara hiçbir şekilde öğrenci alınmaz.
Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık
sınıflarında başarılı olanlar ile 1997-1998 öğretim yılında okumaya hak
kazananlar da zorunlu eğitimlerini bu okullarda tamamlarlar.
Geçici Madde 11 – (Ek: 30/3/2012 - 6287/6 md.)
Bu maddenin yayımı tarihinde ilköğretim kurumlarının 5, 6, 7 ve 8
inci sınıflarında eğitim görenler eğitimlerini bu kurumlarda tamamlar.
Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Milli Eğitim
Bakanlığınca belirlenir; Bakanlık bu maddenin uygulanmasıyla ilgili
düzenlemeleri il, ilçe ve okul bazında yapmaya yetkilidir.
Madde 90 – Bu Kanunun mali hükümleri 1 Mart 1961 tarihinde,
tayinle ilgili işleri 28 Şubat 1961 tarihinde, diğer hükümleri 1 Ocak 1961
tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 91 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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10 yılda yeniden yapılacak ve açılacak şehir, kasaba ve köy
ilköğretim okullarının bugünkü rayice göre ortalama maliyetini gösterir plan

Yıllar
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
Toplam

Şehir
okulu
240
240
240
240
240
240
240
240
240
228
2 388

Köy
okulu
1 770
1 770
1 770
1 770
1 770
1 770
1 770
1 770
1 770
1 772
17 702

Toplam
2 010
2 010
2 010
2 010
2 010
2 010
2 010
2 010
2 010
2 000
20 090

İnşa ve tesis
için gerekli
en az ödenek
183 000 000
183 000 000
183 000 000
183 000 000
183 000 000
183 000 000
183 000 000
183 000 000
183 000 000
181 040 00
1 828 040 000

NOT:
1. Yıllık inşa ve tesis masrafı, ortalama (182 804 000) liradır.
2. Şehir ve kasaba okulları, (Sıra, masa, dolap) gibi ilk tesis
masrafları hesaba katılmak ve 5 dersaneli olmak üzere beher okul 250 000
lira, köy okulları 1 - 3 dersaneli ve ilk tesis masrafları da dahil olmak üzere
70 000 er lira hesabedilmiştir.
3. Muhtarlıklara bağlı olup herbirinde birer okul yapılması mümkün
olmıyan ve miktarı 6 - 9 bin olarak tahmin edilen küçük iskan bölgelerinde
ihdas edilecek olan bölge okullariyle seyyar okul ve öğretmenlikler bu
hesabın dışındadır.
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222 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren
Kanunun/
KHK’nin
Numarası
308
353
68
574
655
693
1731
1732
1739
2087
2490
2917
KHK/254
4306
4322
4359
4854
5002
5728
6287
6462

222 sayılı Kanunun değişen
veya iptal edilen maddeleri

—
—
1, 2, 3 ve 14 üncü maddeleri
Diğer maddeleri
—
—
56, 57, 59
3, 7, 9, 14, Ek Madde 4, Geçici
Madde 11
12

Yürürlüğe Giriş
Tarihi
3/6/1961
25/8/1961
13/7/1962
17/4/1965
20/7/1965
26/7/1965
31/5/1973
1/3/1973
24/6/1973
1/1/1976 tarihinden
geçerli olmak üzere
30/3/1977
10/7/1981
15/10/1983
19/3/1986
18/8/1997
18/1/1998
1/1/1998
4/4/1998
6/5/2003
21/11/2003
8/2/2008
11/4/2012
3/5/2013
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1.2. 439 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI
YÜKSEK
VE
ORTA
DERECELİ
OKULLAR
ÖĞRETMENLERİ
İLE
İLKOKUL
ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ
İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı R.Gazete
Yayımlandığı Düstur

: 439
: 5/3/1964
: Tarih : 12/3/1964 Sayı : 11654
: Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 1821

Madde 1 – A) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek okullar
öğretmenleri maaşları karşılığı olarak haftada oniki saat ders okutmakla
yükümlüdürler.
Bu öğretmenlere, okullarında veya dengi okullarda ihtısasları içinde
haftada altı saate kadar ücretle mecburi ek ders verilebilir. Bu mecburiyet
dışında muvafakat ettikleri takdirde kendilerine okullarında, dengi veya orta
dereceli resmi ve özel okullarda altı saate kadar daha ücretle ek ders
verilebilir.
B) Yüksek dereceli meslek ve teknik okulları atelye öğretmenleri
maaşları karşılığı olarak haftada onaltı saat atelye meslek dersi okutmakla
yükümlüdürler.
Bunlara, haftada onaltı saate kadar ücretle mecburi ek atelye, meslek
dersi ve ekzersiz verilebilir.
C) Yüksek dereceli okullar asistanları ilgili ders öğretmeninin
muvafakati ve bölüm öğretmenlerinin kararı ile haftada altı saate kadar ders
okutabilirler. Bunlara, hiçbir okulda ücretli ek ders verilemez. Ancak
yönetmeliklerinde saptanmış bulunan ödevlerine karşılık kendilerine
aylıklarından başka her ay ikiyüz lira verilir.
Bilimsel özerkliği olan ve özel kanunla kurulan yüksek öğretim
kurumları öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkındaki hükümler saklıdır.
Madde 2 – Lise derecesinde bir öğrenim üzerine en az bir yıllık,beş
yıllık meslek okulu öğrenimi üzerine en az iki yıllık bir meslek öğrenimi
veren öğretim kurumları ve kursları öğretmenleri hakkında birinci madde
hükümleri uygulanır.
Madde 3 – A) Orta dereceli okulların ikinci devre genel bilgi ve
meslek dersleri öğretmenleri maaşları karşılığında ve ihtısasları içinde
haftada (15) birinci devre genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri de
maaşları karşılığında ve ihtısasları içinde (18) saat ders okutmakla
yükümlüdürler.
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Bu öğretmenlere okullarında veya dengi okullarda ihtısasları içinde
haftada (6) saate kadar ücretle mecburi ek ders verilebilir. Bu mecburiyet
dışında muvafakatleri ile okullarında resmi ve özel dengi okullarda ikinci
devre öğretmenlerine dokuz, birinci devre öğretmenlerine altı saate kadar
daha ihtısasları içinde ücretle ek ders ve ekzersiz çalışmaları verilebilir.
Birinci devre öğretmenlerinden olup da okuttukları derslerin tamamı
veya çoğu ikinci devreden verilenlerin ders sayılarının tesbitinde ikinci
devre öğretmenleri gibi işlem yapılır.
B) Orta dereceli mesleki ve teknik öğretim okulları atelye ve tatbikat
öğretmenleri ile akşam sanat okulları atelye ögretmenleri, okullarında veya
diğer dengi mesleki ve teknik okul ve kurslarında maaşlarına karşılık
haftada (20) saat ders okutmakla yükümlüdürler.
Bu öğretmenlere ayrıca haftada (20) saate kadar mecburi, (4) saat de
ihtiyari olarak ücretle ek atelye, meslek dersi ve ekzersiz verilebilir.
Köy, ilçe ve bölge kursları öğretmenleri haftada (28) saat atelye dersi
okutmakla yükümlü tutulurlar.
Bunlara ayrıca haftada (16) saate kadar ücretle ek atelye dersi
verilebilir.
Madde 4 – Devlet konservatuvarları yüksek devre esas ders
öğretmenleri maaşları karşılığı haftada sekiz, yardımcı ders öğretmenleri
haftada on, orta devre esas ders öğretmenleri haftada on, yardımcı ders
öğretmenleri haftada oniki saat ders okutmakla yükümlüdürler.
Bunlardan, yüksek devre öğretmenlerine, okullarında veya dengi
okullarda ihtisasları içinde altı, orta devre öğretmenlerine dokuz saate kadar
ücretle mecburi ek ders, ayrıca muvafakat ettikleri takdirde konservatuvarda
veya dengi resmi ve özel okullarda altı saate kadar da ücretle ek ders
verilebilir.
Konservatuvar genel bilgi dersleri oğretmenleri hakkında tayin
edildikleri devreye göre birinci ve üçüncü maddeler hükümleri uygulanır.
Madde 5 – Yüksek ve orta dereceli okullar öğretmenlerine
okullarında veya dengi okullarda maaşları karşılığı okutacakları ders saatini
dolduracak kadar ders bulunmadığı takdirde daha az ders verilmesi caizdir.
Şu kadar ki, Milli Eğitim Bakanlığı mecburi ders saatlerinden daha az
miktarda ders saati verilen öğretmenlerin mütebaki ders saatlerini münasip
göreceği diğer dengi okullarda ihtisasları içindeki derslerle tamamlatır.
Orta dereceli okul öğretmenlerinden kendilerine ücretle mecburi ders
verilemiyen veya kısmen verilebilenlerden ihtiyaç halinde ikinci devre
öğretmenlerine haftada (15) birinci devre öğretmenlerine haftada (12) saate
kadar muvafakatleri ile ihtısasları dışında ücretle ek ders verilebilir.
Madde 6 – Yüksek okullarda (Yüksek devresi bulunan
konservatuvarlar dahil) müdürlük, müdür başyardımcılığı, müdür
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yardımcılığı yapan öğretmenler haftada dört saate kadar ders okutmakla
yükümlüdürler. Bunlara, ihtisasları içinde haftada sekiz saate kadar ücretle
ders verilebilir.
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, müdürlük, müdür
başyardımcılığı, eğitim şefliği, müdür yardımcılığı yapan öğretmenler
haftada 6 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bunlara, ihtisasları içinde
veya muvafakat ettikleri takdirde ihtisasları dışında haftada oniki saate
kadar ücretle ek ders ve ekzersiz verilebilir.
Madde 7 – Öğretmenler için bu kanunla tesbit olunan azami ders ve
ekzersiz çalışmaları miktarı ek görev veya başka bakanlık ve kurumlar
emrinde öğretmenlikler alınması şeklinde dahi olsa hiçbir suretle aşılamaz.
Madde 8 – Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullara
meslekten ögretmen bulunmaması halinde:
a) Yüksek dereceli okullara üniversite ve yüksek okul mezunları ile
dengi yabancı üniversite ve yüksek okul mezunları,
b) Orta dereceli okullara orta öğretim öğretmenliği şartlarını
taşıyanlarla ilkokul öğretmenliği yapanlar ve ev işleri dersi için de mesleki
ve teknik öğretim kurslarında öğretmenlik yapmakta olanlar,
Geçici olarak ücretle öğretmen atanabilirler.
Bunlardan, resmi bir görevi bulunanlara haftada sekiz, resmi görevi
bulunmıyanlardan yüksek öğretim kurumlarına atananlara oniki, orta
dereceli kurumlara atananlara yirmidört. saate kadar ders verilebilir.
Madde 9 – Öğretmenlerin yukardaki maddelere göre kabulüne
mecbur oldukları görevlerin herhangi birinden çekilmeleri esas
vazifelerinden istifa etmiş sayılmalarını gerektirir.
Öğretmenlikte veya Milli Eğitim hizmetlerinde yirmibeş yılı
tamamlıyanlara muvafakat etmedikleri takdirde ek ders verilemez.
Madde 10 – Yüksek okullarda ikinci maddede belirtilen okul ve
kurslarda ek ders okutacak öğretmenlere her ders saati için gündüz onbeş,
akşam yirmi, mühendis yetiştiren teknik okullarda her ders saati için gündüz
yirmi, akşam yirmibeş, orta dereceli okullarda mesleki eğitim merkezleri ve
çeşitli kurslarda her ders saati için gündüz on, akşam onbeş lira ücret ödenir.
(Akşam öğretimi saat 17 den sonra başlıyan öğretimdir. Cumartesi günü
saat 14 den sonra ve pazar günü yapılan öğretim de akşam öğretimi
hükmündedir.)
Devlet Konservatuvarları yüksek devre esas ders ögretmenliğine
atananlar hakkında, okuttukları dersler hangi devrede olursa olsun, yüksek
okul öğretmenleriyle ilgili ücret hükümleri uygulanır.
Milli Eğitim elemanlarının yetiştirilme ve geliştirilmesiyle ilgili
olarak açılacak her çeşit kurslarda görev alacak öğretmenlere her ders saati
için yirmi lira ücret verilir.
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Meslekten öğretmen bulunmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı okullara geçici olarak atanan öğretmenlere her ders saati için yüksek
okullarla ikinci madde de belirtilen okul ve kurslarda gündüz onbeş,
mühendis yetiştiren Teknik Okullarda gündüz yirmi, akşam yirmibeş, orta
dereceli okullarla mesleki eğitim merkezleri ve çeşitli kurslarda sekiz lira
ücret ödenir.
Mesleki ve Teknik Okul ve eğitim kurumlarındaki atelye ve şube
şeflerine maaşlarından ve ek ders ücretlerinden başka ayda (75 - 150) lira
arasında şeflik ücreti verilir.
Madde 11 – Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Milli
Güvenlik bilgisi dersi öğretmenliğine, Genelkurmay Başkanlığınca yapılan
yönetmelik esaslarına göre atanacak subaylara bu okullarda okutacakları her
ders saatleri için on lira ücret verilir. Bunlar hakkında 7/5/1947 tarih ve
5044 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası hükümleri uygulanmaz.
Madde 12 – Milli Eğitim Bakanlığı lüzum gördükçe yabancı
uyruğunda bulunanları kadrosundan ayıracağı maaş karşılığında ücretle
öğretmen olarak çalıştırabilir.
Madde 13 – Ücretli öğretmenlikler ve yabancı uyruklu öğretmenlere
ödenecek maaş karşılığı ücretler kazanılmış hak sayılmaz.
Madde 14 – Bu kanuna göre ödenecek ücretler hakkında 4178 sayılı
kanunun 1 inci maddesi uygulanmaz.
Madde 15 – 1702 aayılı kanunun 3 üncü maddesi (Bütun ek ve
tadilleriyle) 3007 sayılı kanunun 6 ncı maddesi ve aynı kanunun 6836 sayılı
kanunla değişik 7 ve 8 inci maddeleri, 4274 sayılı kanunun 46 ncı
maddesinin 6234 sayılı kanunla değişik birinci fıkrası, 3829 sayılı kanunun
14 üncü maddesi ve 7143 sayılı kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
(Mülga ikinci fıkra: 26/1/2006 - 5450/9 md.)
Ek Madde 1 – (Değişik: 3/4/1998 - 4359/7 md.)
Anaokullarında, anasınıflarında, yetiştirme yurtlarında, okuma
yazma kurslarında, gezici köy kurslarında görevli öğretmenler ile ilköğretim
kurumlarında görevli sınıf öğretmenleri aylıkları karşılığında haftada 18
saat, branş öğretmenleri 15 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bunlara;
kanun, tüzük, yönetmelik ve eğitim programlarında verilen görevlerin
yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak ek ders görevi verilir.
Belirtilen kurumlarda öğretmen ve yönetici olarak görev alanlarla
diğer eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra
teşkilatında görev alanlardan kimlerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve
haftalık çalışmalarının ne kadarının zorunlu ek ders görevinden sayılacağı;
birden fazla sınıf okutan öğretmenlere verilecek haftalık zorunlu ders
görevinin sayısı, öğretmen ve yöneticilere haftada verilecek zorunlu ek ders

22

sayısı ve diğer hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu
maddesi hükümleri uyarınca düzenlenir.
İkinci fıkrada belirtilenlere ilave olarak, Eğitim ve Öğretim
Hizmetleri Sınıfına dahil denetim elemanlarına da ek ders ücreti ödenir.
(Değişik fıkra: 21/3/2006-5473/6 md.) Hazırlık ve plan çalışmaları
karşılığında öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek kaydıyla, aylık ve
ücret karşılığı okuttukları her 10 saat için 1 saat ek ders ücreti ayrıca
ödenebilir.
(Ek fıkra: 21/3/2006-5473/6 md.) Yarıyıl ve yaz tatillerinde
yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı haller ile yüz yüze
yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevini doldurmayanlara ek ders
ücreti ödenmez.
Madde 16 – Bu kanunun ders sayıları ile ilişkin hükümleri yayımı
tarihinden,
Akşam okulları hakkındaki hükümleri yayımını takibeden
aybaşından itibaren,
Diğer ücretlerle ilgili hükümleri 1/3/1964 tarihinden itibaren
yürürlüğe girer.
Madde 17 – Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Milli Eğitim
Bakanları yürütür.
439 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanu
n No:
2157
4359
5450
5473

Farklı tarihte yürürlüğe
giren maddeler
1, 2, 3 ve 14 üncü
maddeleri
Diğer maddeleri
15
3, 6, Ek Madde 1

Yürürlüğe
giriş tarihi
1/3/1978
1/1/1998
4/4/1998
3/2/2006
1/7/2006
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1.3. 1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU
Kanun Numarası
: 1739
Kabul Tarihi
: 14/6/1973
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342
I – Kanunun kapsamı :
Madde 1 – Bu Kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas
olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği,
okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim
alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem
bütünlüğü içinde kapsar.
BİRİNCİ KISIM
Türk Milli Eğitim Sistemini Düzenleyen Genel Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Türk Milli Eğitiminin Amaçları
I – Genel amaçlar:
Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün
fertlerini,
1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve
Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin
milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve
geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan,
insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine
karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş
yurttaşlar olarak yetiştirmek;
2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve
sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme
gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve
teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve
verimli kişiler olarak yetiştirmek;
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri,
davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata
hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna
katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah
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ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi,
sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk
Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
II – Özel amaçlar:
Madde 3 – Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları
gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim
kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel
ilkelere uygun olarak tespit edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri
I – Genellik ve eşitlik:
Madde 4 – Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din
ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye,
zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
II – Ferdin ve toplumun ihtiyaçları:
Madde 5 – Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve
kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.
III – Yöneltme:
Madde 6 – Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri
ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek
yetiştirilirler.
(Değişik: 16/8/1997 - 4306/3 md.) Milli eğitim sistemi, her
bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla,
ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek
şekilde hazırlık sınıfları konulabilir.
Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve
objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır.
IV – Eğitim hakkı:
Madde 7 – İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.
İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar
ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.
V – Fırsat ve imkan eşitliği:
Madde 8 – Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği
sağlanır.
Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim
kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle parasız
yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.
eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel
tedbirler alınır.
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VI – Süreklilik:
Madde 9 – Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca
devam etmesi esastır.
Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir
şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini
sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.
VII – Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği:
Madde 10 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/2 md.)
Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının
hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk
inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği
temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan
kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve
öğretilmesine önem verilir.
Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk
dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa
kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde
zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken
tedbirler alınır.
VIII – Demokrasi eğitimi:
Madde 11 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/3 md.)
Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin
gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi
bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk
duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında
öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim
kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı
siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay
ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.
IX – Laiklik :
Madde 12 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/4 md.)
Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi
ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler
arasında yer alır.
X – Bilimsellik:
Madde 13 – Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim
metotlarıyle ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve
yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.
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Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve
yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı
olarak yapılır.
Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli
eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar
maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir.
XI – Planlılık :
Madde 14 – Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel
kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam ilişkileri
dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli
teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek
biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.
Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve
sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve
yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere
uygun olarak düzenlenir.
Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım,
araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve
kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli
olarak işletilmesi sağlanır.
XII – Karma eğitim:
Madde 15 – Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır.
Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca
kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.
XIII – Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği:
Madde 16 – (Değişik: 25/6/2009-5917/17 md.)
Aynı alan içinde birden fazla örgün ve/veya yaygın eğitim
kurumunun bir arada bulunması halinde eğitim kampüsü kurulabilir ve
bunların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kampüsü yönetimi
oluşturulabilir. Eğitim kampüsü bünyesindeki ortak açık alan, kantin, salon
ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesi kampüs yönetimince yerine
getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, kampüsün ortak giderlerinde
kullanılır. Eğitim kampüslerinin kuruluşu, yönetiminin oluşumu, gelirlerinin
harcanması ve denetlenmesi ile bu fıkrada belirtilen diğer hususlar Maliye
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle
düzenlenir.
Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda
bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda
okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim
hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi
imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere;
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aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla
sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların
bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir
veya işletebilirler. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz.
Okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması
ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi katkılar,
bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve
benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin
dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve
esaslar, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken
hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.
Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde,
gerekli görülen hallerde il milli eğitim müdürlükleri; il sınırları içerisinde
bulunan bir veya birden fazla eğitim kampüsü yönetiminin veya okul-aile
birliğinin işlettirebileceği veya işletebileceği yerlere ilişkin ihaleleri bunlar
adına yapmaya yetkilidir.
Eğitim kampüsleri ve okul-aile birliklerinin gelirleri, genel bütçe
gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin eğitim kampüsü yönetimi ve okul-aile
birliği adına bankalarda açılan özel hesaplarda tutulur.
Eğitim kampüsü yönetimleri ve okul-aile birlikleri, bu madde
kapsamında yapacakları işlemler ve düzenlenen kâğıtlar yönünden damga
vergisi ve harçlardan muaf; bunlara ve bunlar tarafından yapılan bağış ve
yardımlar ise veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.
XIV – Her yerde eğitim:
Madde 17 – Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim
kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve
her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.
Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili
faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Millİ Eğitim
Bakanlığının denetimine tabidir.
İKİNCİ KISIM
Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
I – Örgün ve yaygın eğitim:
Madde 18 – Türk milli eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın
eğitim olmak üzere, iki anabölümden kurulur.
Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve
yükseköğretim kurumlarını kapsar.
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Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim
faaliyetlerinin tümünü kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM
Örgün Eğitim
A) Okul öncesi eğitimi:
I – Kapsam:
Madde 19 – Okul öncesi eğitimi, mecburi ilköğrenim çağına
gelmemiş çocukların eğitimini kapsar.
Bu eğitim isteğe bağlıdır.
II – Amaç ve görevler:
Madde 20 – Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, milli
eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,
1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar
kazanmasını sağlamak;
2. Onları ilk öğretime hazırlamak;
3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için
ortak bir yetişme ortamı yaratmak;
4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.
III – Kuruluş :
Madde 21 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/6 md.)
Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak
kurulabileceği gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim okuluna bağlı
anasınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama
sınıfları olarak da açılabilir.
Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre
açılacağı, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle
düzenlenir.
(Mülga: 15/5/2008-5763/37 md.)
B) İlköğretim:
I – Kapsam:
Madde 22 – (Değişik: 30/3/2012 - 6287/7 md.)
Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu
çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını
bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.
II – Amaç ve görevler:
Madde 23 – İlköğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,
1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi,
beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına
uygun olarak yetiştirmek;
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2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden
yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.
3. (Ek: 16/8/1997 - 4306/4 md.) İlköğretimin son ders yılının ikinci
yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve
programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin
kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek
üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır.
III – Kuruluş:
a) İlköğretim kurumları:
Madde 24 – (Değişik: 30/3/2012 - 6287/8 md.)
İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar
hâlinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar,
ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir.
b) Kuruluş şekilleri:
Madde 25 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/9 md.)
(Mülga birinci fıkra: 16/8/1997 - 4306/9 md.; Yeniden
düzenleme: 30/3/2012-6287/9 md.) İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve
zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında
tercihe imkân veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarından oluşur.
Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek
şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler
oluşturulur. Ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin
hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur. Bu okullarda okutulacak
diğer seçmeli dersler ile imam-hatip ortaokulları ve diğer ortaokullar için
oluşturulacak program seçenekleri Bakanlıkça belirlenir.
Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler gruplaştırılarak,
merkezi durumda olan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı
pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilköğretim
bölge okulları kurulur.
c) Orta öğretim:
I – Kapsam:
Madde 26 – (Değişik: 30/3/2012 - 6287/10 md.)
Ortaöğretim, ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya
yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının
tümünü kapsar. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir.
II – Ortaöğretimden yararlanma hakkı:
Madde 27 – İlköğretimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak
kazanmış olan her öğrenci, ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim
imkanlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına
sahiptir.
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III – Amaç ve görevler:
Madde 28 – Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,
1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel
kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm
yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda
bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,
2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve
kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem
mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.
Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri
ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.
IV – Kuruluş:
Madde 29 – Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden
meydana gelir.
Belli bir programa ağırlık veren okullara lise, teknik lise ve tarım
meslek lisesi gibi eğitim dallarını belirleyen adlar verilir.
Nüfusu az ve dağınık olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli
görülen yerlerde, ortaöğretimin, genel, mesleki ve teknik öğretim
programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liseler
kurulabilir.
Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi, uygulanan programın
özelliğine göre, Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilir.
V – Ortaöğretimde yöneltme:
Madde 30 – Yöneltme ilköğretimde başlar; yanılmaları önlemek ve
muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için
ortaöğretimde de devam eder.
Yöneltme esasları ve çeşitli programlar veya ortaöğretim okulları
arasında yapılacak yatay ve dikey geçiş şartları, Milli Eğitim Bakanlığınca
düzenlenir.
VI – Yükseköğretime geçiş:
Madde 31 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/10 md.)
Lise veya dengi okulları bitirenler, yükseköğretim kurumlarına
girmek için aday olmaya hak kazanır.
Hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin
nasıl girecekleri, giriş şartları Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak
Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.
VII – İmam-hatip liseleri:
Madde 32 – İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu
öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları
yetiştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi
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içinde, hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar
uygulayan öğretim kurumlarıdır.
VIII – Güzel sanatlar eğitimi:
Madde 33 – Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri
beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve
orta öğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme
tedbirleri alınabilir. Özellikleri dolayısiyle bunların kuruluş, işleyiş ve
yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.
d) Yükseköğretim:
I – Kapsam:
Madde 34 – Yüksek öğretim, orta öğretime dayalı en az iki yıllık
yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar.
II – Amaç ve görevler:
Madde 35 – Yüksek ögretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin
genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,
1. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve
doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede
ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek;
2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak;
3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel,
teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek
inceleme ve araştırmalarda bulunmak;
4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren
bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim
ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak
ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak
düşüncelerini bildirmek;
5. Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve
tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak;
6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu
aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim
hizmetlerinde bulunmaktır.
III – Kuruluş:
a) Yükseköğretim kurumları:
Madde 36 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/11 md.)
Yükseköğretim kurumları şunlardır:
1. Üniversiteler,
2. Fakülteler,
3. Enstitüler,
4. Yüksekokullar,
5. Konservatuvarlar,
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6. Meslek yüksekokulları
7. Uygulama ve araştırma merkezleri,
Yükseköğretim kurumlarının amaçları, açılış, kuruluş ve işleyişleri
ile öğretim elemanlarına ilişkin esaslar ve yükseköğretim kurumları ile ilgili
diğer hususlar, özel kanunlarında belirlenir.
b) Yükseköğretimin düzenlenmesi:
Madde 37 – Yüksek öğretim, milli eğitim sistemi çerçevesinde,
öğrencileri lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerinde yetiştiren bir
bütünlük içinde düzenlenir.
Bu bütünlük içinde çeşitli görevleri yerine getiren ve farklı
seviyelerde öğretim yapan kuruluşlar bulunur.
Farklı seviyeler ve kuruluşlar arasında öğrencilere kabiliyetlerine
göre, yatay ve dikey geçiş yolları açık tutulur.
IV – Yükseköğretimin paralı oluşu:
Madde 38 – Yüksek öğretim paralıdır. Başarılı olan fakat maddi
imkanları elverişli olmayan öğrencilerin kayıt ücreti, imtihan harcı gibi her
türlü öğrenim giderleri burs, kredi yatılılık ve benzeri yollarla sağlanır.
Öğrenim harç ve ücretlerinin tutarları ve bunların ödenme tarzları ile
burs ve kredilerin tutarları ve bunların veriliş esasları, Maliye Bakanlığı ile
birlikle hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir.
Bazı alanlar için mecburi hizmet karşılığı öğrenci yetiştirilmesi
hakkındaki hükümler saklıdır.
V – Yükseköğretim planlaması:
Madde 39 – Yüksek öğretimde, öğretim elemanlarından, tesislerden
ve öğrencinin zamanından en verimli bir şekilde yararlanmayı mümkün
kılacak ve çeşitli bölgelerdeki yüksek öğretim kurumlarının dengeli bir
şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirler alınır; yüksek öğretimin bütününü
kapsayan ve orta öğretimle ilgisini sağlayan bir planlama düzeni kurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yaygın Eğitim
I – Kapsam, amaç ve görevler:
Madde 40 – Yaygın eğitimin özel amacı, milli eğitimin genel
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç
girmemiş yahut, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden
çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında,
1. Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için
sürekli eğitim imkanları hazırlamak,
2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel
gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkanları hazırlamak,
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3. Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı,
benimsetici nitelikte eğitim yapmak,
4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve
örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak,
5. İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama
şekil ve usullerini benimsetmek,
6. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma
alışkanlıkları kazandırmak,
7. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin
gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri
edinmelerini sağlayıcı imkanlar hazırlamak,
8. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve
mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
II – Kuruluş:
Madde 41 – Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak,
gereğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü
imkanlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir.
Yaygın eğitim, genel ve mesleki - teknik olmak üzere iki temel
bölümden meydana gelir. Bu bölümler birbirini destekleyici biçimde
hazırlanır.
III – Koordinasyon:
Madde 42 – Genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev
alan resmi, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon
Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanır.
Genel yaygın eğitim programlarının düzenleniş şekli yönetmelikle
tespit edilir.
Mesleki ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini yürüten Bakanlıklar
ile özerk eğitim kurumları ve resmi ve özel işletmeler arasında Milli Eğitim
Bakanlığınca sağlanacak koordinasyon ve işbirliğinin esasları kanunla
düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Öğretmenlik Mesleği
1 – Öğretmenlik :
Madde 43 – Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili
yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu
görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun
olarak ifa etmekle yükümlüdürler.
Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve
pedagojik formasyon ile sağlanır.
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Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim
kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim
görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisans
üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkan verecek biçimde
düzenlenir.
(Ek fıkra: 30/6/2004-5204/1 md.) Öğretmenlik mesleği; adaylık
döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere
üç kariyer basamağına ayrılır. (Mülga ikinci cümle: 1/3/2014-6528/5 md.)
(Ek fıkra: 1/3/2014-6528/5 md.) Aday öğretmenliğe atanabilmek
için; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen
yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve Bakanlıkça ve/veya Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma
şartları aranır.
(Ek fıkra: 1/3/2014-6528/5 md.) Aday öğretmenler, en az bir yıl
fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak
şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava
girmeye hak kazanırlar. Uygulanacak olan sözlü sınavda aday öğretmenler;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme
gücü,
b) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti,
c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri,
yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından
değerlendirilir.
(Ek fıkra: 1/3/2014-6528/5 md.) Sınavda başarılı olanlar öğretmen
olarak atanır. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler il içinde veya
dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda altıncı fıkrada
belirtilen değerlendirmeye tekrar tabi tutulurlar.
(Ek fıkra: 1/3/2014-6528/5 md.) Aday öğretmenlik süresi sonunda
sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı
olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği
kesilir.
(Ek fıkra: 1/3/2014-6528/5 md.) Ancak aday öğretmenliğe
başlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak asli memurluğa atanmış
olanlar hakkında sekizinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişiler
Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına
atanırlar.
(Ek fıkra: 1/3/2014-6528/5 md.) Sınav komisyonu üyeleri; Bakanlık
personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile öğretim
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elemanları arasından seçilir. Bakanlık gerekli gördüğünde illerde veya
merkezde
birden
fazla
komisyon
oluşturabilir.
Performans
değerlendirmesinde dikkate alınacak meslekî ölçütler, sınav konuları,
komisyon üyelerinin seçimi, görevleri, çalışma usul ve esasları ile sınava
ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
(Ek fıkra: 1/3/2014-6528/5 md.) Bu maddenin uygulanmasına
ilişkin olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
aday memurluk ile ilgili hükümleri aday öğretmenler hakkında uygulanmaz.
(Ek fıkra: 30/6/2004-5204/1 md.) Kariyer basamaklarında
yükselmede kıdem, eğitim lisansüstü eğitim), etkinlikler (bilimsel, kültürel,
sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) puanları ile sınav
sonuçları esas alınır. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.
Değerlendirme puanının % 10'unu kıdem, % 20'sini eğitim, % 10'unu
etkinlikler, % 10'unu sicil (iş başarımı) ve % 50'sini de sınav puanı
oluşturur.
(Ek fıkra: 30/6/2004-5204/1 md.) Kariyer basamaklarında
yükselecekler değerlendirme puanlarına göre başarı sıralamasına alınır.
Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az % 60'ını almış
olmak şartı aranır.
(Ek fıkra: 30/6/2004-5204/1 md.; Mülga: 1/3/2014-6528/5 md.)
(Ek fıkra: 30/6/2004-5204/1 md.; Mülga: 1/3/2014-6528/5 md.)
(Ek fıkra: 30/6/2004-5204/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin
21/5/2008 tarihli ve E.: 2004/83, K.: 2008/107 sayılı Kararı ile.)
(Ek fıkra: 30/6/2004-5204/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin
21/5/2008 tarihli ve E.: 2004/83, K.: 2008/107 sayılı Kararı ile.)
(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/95 md.) Öğretmenlerin hizmet sürelerine
ve/veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve
esaslar yönetmelikle belirlenir.
II – Milli Eğitim Bakanlığına bağlı "Eğitim Yüksekokulu " açma
yetkisi:
Madde 44 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/12 md.)
Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı eğitim yüksekokulları, Yükseköğretim Kurulunun görüşü
alınarak, Bakanlar Kurulu kararı ile kurulabilirler.
III – Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi:
Madde 45 – Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve
pedagöjik formasyon bakımından aranacak nitelikler Milli Eğitim
Bakanlığınca tespit olunur.
(Değişik: 16/6/1983 - 2842/13 md.) Öğretmenler,öğretmen yetiştiren
yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı
yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Milli Eğitim
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Bakanlığınca seçilirler.
Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış
olanların ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları halinde bu
gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca
gerekli tedbirler alınır.
Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim
görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi
şartlarla seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir.
IV – Öğretmenlerin bölge hizmeti:
Madde 46 – Öğretmenlikte yurdun çeşitli bölgelerinde görev
yapmak esastır.
Hizmet bölgeleri ve ihtiyaçlara göre bu bölgelerarası yer değiştirme
esasları yönetmelikle düzenlenir.
V – Uzman ve usta ögreticiler:
Madde 47 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/14 md.)
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme
kurs,seminer ve konferanslarında uzman ve usta öğreticiler de geçici veya
sürekli olarak görevlendirilebilir.
Öğretim tür ve seviyelerine göre uzman ve usta öğreticilerin
seçimlerinde aranacak şartlar, görev ve yetkileri, yönetmeliklerle tespit
edilir.
VI – Öğretmenlerin hizmet içi yetiştirilmesi:
Madde 48 – Öğretmenlerin daha üst öğrenim görmelerini sağlamak
üzere yaz ve akşam okulları açılır veya hizmet içinde yetiştirilmeleri
maksadıyle kurslar ve seminerler düzenlenir.
Yaz ve akşam okulları öğretmen yetiştiren kurumlarca açılır; bunlara
devam ederek yeterli krediyi dolduran öğretmenlere o kurumun belge veya
diploması verilir.
Milli Eğitim Bakanlığınca açılan kurs ve seminerlere devam
edenlerden başarı sağlayanlara belge verilir. Bu belgelerin, öğretmenlerin
atama, yükselme ve nakillerinde ne ölçüde ve nasıl değerlendirileceği
yönetmelikle düzenlenir.
VII – Yurt içi ve yurt dışı yetişme imkanları:
Madde 49 – Yurt içinde ve dışında daha üst öğrenim yapmak veya
bilgi, görgü ve ihtisaslarını arttırmak isteyen öğretmenlerin belli şartlarla,
aylıklı veya aylıksız izinli sayılmaları sağlanır; bu şartlar, milli eğitimin
ihtiyaçları gözönünde tutularak, hazırlanacak yönetmelikle belirtilir.
VIII – Öğretmen konutları:
Madde 50 – Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde,
özellikle mahrumiyet bölgelerinde görevli öğretmenlere konut sağlanır.
Konutlar okul binaları ile birlikte planlanır ve yapılır.
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Eski eğitim kurumlarının konut ihtiyacı bir plana bağlanır ve bu
konutların yapımı için, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine gerekli
ödenek konur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Okul Binaları ve Tesisleri
Okul yapıları ve taşınmazları
Madde 51 – Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına ait bina ve
tesisler çevrenin ihtiyaçlarına ve uygulanacak programların özelliklerine
göre Milli Eğitim Bakanlığınca planlanır ve yaptırılır.
Bu maksatla her yıl Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek
konur.
Arsa temini ile okul bina ve tesislerin yapım ve donatımında,
Devletin azami imkanlarının kullanılması yanında vatandaşların her türlü
yardımlarından da yararlanılır ve yardımlar teşvik edilir ve değerlendirilir.
(Ek fıkra: 3/12/2003-5005/1 md.; Değişik dördüncü fıkra:
24/7/2008-5793/3 md.) Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine
mülkiyetindeki taşınmazların Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak
tahsislerini kaldırmaya ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 46 ncı maddesine bağlı olmaksızın satışına Maliye Bakanı
yetkilidir. Ayrıca bu taşınmazlardan Milli Eğitim Bakanlığınca uygun
görülenler, Maliye Bakanlığı tarafından, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde
özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilir. Bunun
üzerine söz konusu taşınmazlar Özelleştirme Yüksek Kurulunca
özelleştirme kapsam ve programına alınır. Özelleştirme uygulamasına
ilişkin iş ve işlemler 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca yürütülür.
(Ek fıkra: 3/12/2003-5005/1 md.; Değişik beşinci fıkra:
24/7/2008-5793/3 md.) 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde
taşınmazların özelleştirilmesi sonucu elde edilecek gelirler, özelleştirme
giderleri düşüldükten sonra Hazineye aktarılır. Bu taşınmazların satışından
elde edilen gelirleri, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir,
diğer yandan ihtiyaç duyulan yerlerde okul yapımı ve onarımı amacıyla
kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek kaydetmeye
Maliye Bakanı yetkilidir. Sermaye ödenekleri yılı yatırım programıyla
ilişkilendirilir.
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BEŞİNCİ KISIM
Eğitim Araç ve Gereçleri
I – Kapsam:
Madde 52 – Eğitim araç ve gereçleri, eğitim kurumlarında
kullanılacak ders kitapları ile öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı
olacak basılı eğitim malzemesini, milli eğitimin genel amaçlarının
gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eserleri ve eğitim araç ve gereçlerini
kapsar.
II – Görev:
Madde 53 – Milli Eğitim Bakanlığı, kendisine bağlı eğitim
kurumlarının eğitim araç ve gereçlerini, gelişen eğitim teknolojisine ve
program ve metotlara uygun olarak sağlamak, geliştirmek, yenileştirmek,
standartlaştırmak, kullanılma süresini ve telif haklarını ve ders kitabı
fiyatlarını tespit etmek, paralı veya parasız olarak ilgililerin yararlanmasına
sunmakla görevlidir.
III – Görevin yerine getirilmesi:
Madde 54 – Milli Eğitim Bakanlığı eğitim araç ve gereçlerini,
1. Hazırlamak, imal etmek ve satın almak;
2. Kişilere veya kuracağı komisyonlara veya yarışmalar
düzenleyerek hazırlatmak;
3. Özel kesimce hazırlananlar veya imal edilenler arasından seçmek
veya tavsiye etmek suretiyle 53 üncü maddede belirtilen görevini yerine
getirir.
IV – Okullarda okutulacak kitapların tespiti ve ücret ödenmesi:
Madde 55 – (Değişik: 3/12/2003 - 5005/2 md.)
(İptal birinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 15/5/2008 tarihli,
E.: 2004/1, K.: 2008/106 sayılı Kararı ile.)
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak veya hazırlatılacak kitaplar
ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlama, inceleme ve redaksiyonunda
görevlendirilenlere ücret ödenir.
Ders kitaplarına ilişkin yarışmalarda derece alanlara verilecek
ödülün ödeme, usul ve esasları ile miktarı yönetmelikle belirlenir.
Özel kesimce hazırlanan ve okullarda ders kitabı olarak okutulmak
üzere Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen eserler ücret karşılığı incelenir.
Ders kitaplarının kabulü, uygunluk süresi, telif hakkı ve ücretlerle
ilgili esaslar; inceleme işlemleri ve alınacak inceleme ücreti miktarı; Millî
Eğitim Bakanlığınca incelettirilecek eserler için ödenecek ücret miktarı;
ders kitaplarının hazırlanması ve incelenmesinde aranacak kriterler ile ders
kitabı üreten yayın evlerinde aranacak kriterler; ders kitabı dışındaki diğer
kitap ve eğitim araçlarının kullanımı ve bunlardan hangileri için inceleme
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ücreti alınacağı ve ödeneceği ile ilgili esas ve usuller Millî Eğitim
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
ALTINCI KISIM
Eğitim ve Öğretim Alanındaki Görev ve Sorumluluk
I – Yürütme, gözetim ve denetim:
Madde 56 – Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine
göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim
Bakanlığı sorumludur.
II – Yasaklık:
Madde 57 – Askeri maksatlarla açılacak okullar hariç, bu kanun
hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz.
III – Okul açma yetkisi:
Madde 58 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/16 md.)
Türkiye'de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Milli Eğitim
Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.
Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış
veya açılacak okullar (Askeri liseler dahil) ile özel okulların derecelerinin
tayini, Milli Eğitim Bakanlığına aittir.
Askeri eğitim kurumlarının dereceleri, Milli Savunma Bakanlığı ile
birlikte tespit edilir.
Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve
yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte
yapılır ve Milli Eğitim Bakanlığınca onanır.
Diğer bakanlıklara bağlı okullar, Milli Eğitim Bakanlığının gözetim
ve denetimine tabidir. Gözetim ve denetim sonunda uygun eğitim ortamı ve
niteliği taşımayan kurumların denkliği usulüne uygun şekilde Milli Eğitim
Bakanlığınca iptal edilir. Buna ait esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılan bir
yönetmelikle düzenlenir.
IV – Yurt dışı eğitim:
Madde 59 – Türk vatandaşlarının yurt dışında eğitim, öğrenim ve
ihtisas görmeleri ile ilgili Devlet hizmetlerinin düzenlenmesinden (askeri
öğrenciler hariç), Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.
YEDİNCİ KISIM
Son Hükümler
I – Kenar başlıkları:
Madde 60 – Bu kanunun madde kenar başlıkları, sadece ilgili
oldukları maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ve
bağlantıyı göstermekte olup kanun metnine dahil değildir.
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II – Kaldırılan hükümler:
Madde 61 – 1340 tarih ve 439 sayılı Orta Tedrisat Muallimleri
Kanununun 3 üncü maddesi, 22/3/1926 tarih ve 789 sayılı Maarif
Teşkilatına dair Kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri, 6/6/1949 tarih ve 5429
sayılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okutturulacak ders
kitaplarının seçilmesi, basılması ve dağıtılması hakkında Kanun, 5/1/1961
tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 69 uncu maddesi ve
diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri, bu kanunun yayımı tarihinde,
yürürlükten kalkar.
III – Yönetmelikler:
Madde 62 – Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler, Kanunda
belirtilen genel amaç ve temel ilkelere uygun olarak Milli Eğitim
Bakanlığınca, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl içinde
çıkarılır.
Ek Madde 1 – (Ek: 16/6/1983 - 2842/17 md.)
14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda
geçen "temel eğitim" terimi "ilköğretim" olarak değiştirilmiştir.
Geçici Madde 1 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yüksek
öğrenim kurumlarında öğrenci bulunanlar hakkında 38 inci madde hükmü
uygulanmaz.
Geçici Madde 2 – (Ek: 16/6/1983 - 2842/18 md.; Mülga:
16/8/1997 - 4306/9 md.)
Geçici Madde 3 – (Ek: 30/3/2012 - 6287/11 md.)
Zorunlu ortaöğretim 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren
uygulanmaya başlanır. Bakanlar Kurulu uygulamayı bir eğitim-öğretim yılı
ertelemeye yetkilidir.
Geçici Madde 4 – (Ek: 1/3/2014-6528/6 md.)
Bu maddenin yayımı tarihinden önce, uzman öğretmenlik ve
başöğretmenlik unvanlarını mahkeme kararıyla elde edenlerin, mahkeme
kararının aleyhlerine kesinleşmesi hâlinde bu kişilere unvanlarının iptal
edildiği tarihten önce yapılan ödemeler geri alınmaz.
43 üncü maddeye bu Kanunla eklenen beşinci, altıncı ve yedinci
fıkra hükümleri, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra aday öğretmen olarak
göreve başlayanlar hakkında uygulanır.
IV – Yürürlük:
Madde 63 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
V – Yürütme:
Madde 64 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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1739 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ
TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE
GİRİŞ TARİHİNİ
GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren
Kanunun/KHK’nin/
İptal Eden Anayasa
Mahkemesi
Kararının Numarası
2842

1739 sayılı Kanunun
değişen veya iptal edilen
maddeleri

Yürürlüğe Giriş
Tarihi

—

18/6/1983

2947

—

11/11/1983

4306

—

18/8/1997

5005

—

9/12/2003

5204

43

8/7/2004

5257

16

13/11/2004

5763

21

26/5/2008

5793

51

6/8/2008

5917

16

10/7/2009

6287

22, 24, 25, 26, Geçici
Madde 3

11/4/2012

6518

4

19/2/2014

6528

43, Geçici Madde 4

14/3/2014

6552

43

11/9/2014

6569

43

26/11/2014
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1.4.
2684
SAYILI
İLKÖĞRETİM
VE
ORTAÖĞRETİMDE PARASIZ YATILI VEYA BURSLU
ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK
SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN (1)
Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı R. Gazete
Yayımlandığı Düstur

: 2684
: 17/6/1982
: Tarih : 19/6/1982 Sayı : 17729
: Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 353
KISIM – I
Genel Esaslar

Amaç:
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin parasız yatılı veya
burslu okumalarına ve bunlara yapılacak sosyal yardımlara ilişkin esasları
düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2 – Bu Kanun, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve
ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okumaya hak kazanan
öğrencileri kapsar.
Tanımlar:
Madde 3 – Bu Kanunda geçen:
“Parasız yatılı okuma” sözünden, bu Kanunda belirtilen şartları
taşıyan öğrencilerin ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında karşılıklı
olarak barındırılmak, beslenmek, giydirilmek ve kendilerine harçlık
verilmek suretiyle okutulmaları;
“Burslu okuma” sözünden, bu Kanunda belirtilen şartları taşıyan
öğrencilerin ilköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim kurumlarında
Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilecek miktarda karşılıksız olarak para
yardımı yapılması suretiyle okutulmaları;
Anlaşılır.
KISIM – II
Parasız Yatılı ve Burslu Okuma ile İlgili Hükümler
Parasız yatılı ve burslu okuyacak öğrencilerin tespiti:
Madde 4 – Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim ve ortaöğretim
kurumlarında, kalkınma planlarında öngörülen hedefler doğrultusunda
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parasız yatılı ve burslu öğrenci okutur. Parasız yatılı ve burslu okumak için
maddi imkanlardan yoksun ve başarılı olmak esastır. Ancak sınavsız olarak
parasız yatılı öğrenciliğe kabul edilenler ile 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç
Çocuklar Hakkında Kanuna göre yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı
Kanun gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden,
parasız yatılı veya burslu okumak isteyenlerin ailelerinin maddi durumları
dikkate alınmaz.
Parasız yatılı ve burslu öğrenci kontenjanları illerin, gelişmişlik
durumları ve öğrenci sayıları dikkate alınarak her yıl Milli Eğitim
Bakanlığınca tespit edilir.
Parasız yatılı okuma veya burslu okuma hakkından yararlanacak
öğrencilere ait kontenjanların, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar
Hakkında Kanunda yer alan korunmaya muhtaç çocuklar, öğretmen
çocukları ve oturdukları yerde ilköğretim kurumu bulunmadığından
öğrenim hakkından yararlanamayan çocuklar için tespitine ve bunlara ait
yüzdeler karşılığındaki sayıların belirlenmesine dair esaslar yönetmelikle
belirlenir.
Parasız yatılı olarak okutulacak veya burs verilecek öğrencilerin
sayısı, seçilmeleri, sınavları ve kabulleri ile ilgili esaslar her yıl Milli Eğitim
Bakanlığınca ilan edilir.
Sınavsız olarak parasız yatılı alınacak öğrenciler:
Madde 5 – Durumları 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun
65 nci maddesinin (d) fıkrası, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele
Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2566 sayılı
Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması
Hakkında Kanun hükümlerine uyan kişilerin çocukları; doğal afetler, savaş
ve olağanüstü haller sebebiyle korunmaya muhtaç duruma düşmüş olan
çocuklar ve ayrıca görev yaptıkları yerde çocuğunun devam edeceği
düzeyde okul bulunmayan öğretmenlerin çocuklarından Milli Eğitim
Bakanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı
öğrenciliğe alınırlar. Ancak, bu gibi öğrencilerden özel giriş sınavı ve kayıt
– kabul şartları bulunan eğitim – öğretim kurumlarına alınacakların, bu
kurumların kayıt – kabul şartlarını taşımaları ve sınavlarını kazanmaları
gereklidir.
(Ek: 9/11/1983 – 2947/1 md.) Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığınca
belirlenecek esaslar ve kontenjan dahilinde, Başbakanlığın müsaadesi
alınarak yabancı uyruklu öğrencilere de sınavsız olarak parasız yatılılık
hakkı tanınabilir.
(Ek: 3/12/1992 – 3857/1 md.) Birinci ve ikinci fıkralarda
belirtilenler dışında, Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek yerlerde
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görev yapan öğretmenlerin çocukları da sınavsız olarak parasız yatılı
öğrenciliğe alınırlar.
Parasız yatılı veya burslu okuma süresi:
Madde 6 – Durumları 11 inci madde hükümleri dışında kaldığı
sürece, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu
okuyan öğrencinin parasız yatılı veya burslu okuma durumu ortaöğretimini
tamamlayıncaya kadar devam eder.
Burs ödeme:
Madde 7 – (Değişik birinci fıkra:4/7/1988 – KHK – 336/1 md.;
Aynen kabul: 7/2/1990- 3612/56 md.) İlköğretim ikinci kademe ve orta
öğretim kurumları öğrencilerine Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Milli
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken tespit edilen miktar kadar
burs verilir.
Burslu öğrencilerin bursları, burs almaya hak kazandıkları tarihi
takip eden aybaşından itibaren okullarınca ödenir. Ödemeye tatil aylarında
da devam olunur.
Son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin bursları, güz dönemi
sınavlarının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak,
ilköğretim ikinci kademe son sınıf öğrencilerinin bursları ortaöğretim
kurumlarına devam etmeleri halinde kesilmez.
Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.
Parasız yatılı ve burslu okuma arasında geçişler:
Madde 8 – Bir defaya mahsus olmak üzere parasız yatılı ögrenciler
burslu, burslu öğrenciler parasız yatılı öğrenciliğe geçirilebilirler.
Başka kurum burslarından faydalanma:
Madde 9 – Parasız yatılı veya burslu okuma imkanından faydalanan
öğrenciler, başka kurumlarca verilen bursu seçtikleri takdirde bu Kanunda
öngörülen parasız yatılı veya burslu okuma haklarından faydalanamazlar.
Sosyal yardımlar:
Madde 10 – Parasız yatılı öğrencilere eğitim araç ve gereçleri,
yiyecek, giyecek, harçlık ve diğer ihtiyaçları ile ilgili sosyal yardımlar
yapılır.
Parasız yatılı ve burslu öğrencilerin muayene ve tedavi giderleri
Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanır.
Parasız yatılı veya burslu öğrenciliğin sona ermesi:
Madde 11 – Aşağıdaki hallerde parasız yatılı veya burslu okuma
hakkı sona erer:
a)İlköğretim kurumlarının birinci ve ikinci kademesi ile ortaöğretim
kurumlarındaki öğrenimlerinin her birinde bir defadan fazla bir üst sınıfa
devam etme hakkını kazanamamak.
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b) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar hariç olmak üzere
ertelenmiş olsa dahi bir suçtan dolayı mahkum olmak.
c) Bir öğretim yılı veya daha fazla okul ile ilişiğini kesen disiplin
cezası almış olmak.
d) Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilebilir bir mazerete
dayanmaksızın kendiliğinden öğrenimini terk ederek okuldan ayrılmak.
e) Parasız yatılı veya burslu okumaktan vazgeçmek.
Tatil aylarında okulda kalacak öğrenciler:
Madde 12 – Tatil aylarında parasız yatılı öğrencilerden kalacak yeri
olmayanların okullarda veya belli yerlerde toplanmak suretiyle
barındırılmalarına ve sosyal yardımlardan faydalandırılmalarına devam
olunur.
Parasız yatılı ve burslu okumanın karşılıksız oluşu:
Madde 13 – Bu Kanun hükümlerine göre parasız yatılı veya burslu
okumak suretiyle okulu bitirenlerle herhangi bir sebeple okuldan ayrılan
öğrenciler hiçbir şekilde mecburi hizmet, tazminat veya geri ödeme ile
yükümlü tutulmazlar.
KISIM – III
Çeşitli Hükümler
Yönetmelik:
Madde 14 – İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının parasız yatılı
veya burslu olarak alınacak öğrencilerde aranacak şartlara; seçme –
sıralama sınavlarına; kontenjanların tespiti ile dağıtımına; parasız yatılı
öğrencilikten burslu öğrenciliğe, burslu öğrencilikten parasız yatılı
öğrenciliğe geçirilmeye; sosyal yardımlara; parasız yatılı veya burslu
öğrenciliğin sona ermesine; parasız yatılı veya burslu ögrencilerin bir
okuldan başka bir okula nakillerine ilişkin hususlarla bu Kanunun
uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, bu Kanunun yayımı tarihinden
itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan kanunlar:
Madde 15 – Aşağıdaki kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
a)8/6/1926 tarih ve 915 sayılı Lise ve Orta Mekteplere Alınacak
Leyli Meccani Talebe Hakkında Kanun ile bu Kanuna Müzeyyel 19/5/1932
tarih ve 1967 sayılı Kanun.
b) 5/5/1928 tarih ve 1237 sayılı Meccani Leyli Talebenin Mecburi
Hizmetlerine Dair Kanun ile bu Kanuna Müzeyyel 30/5/1929 tarih ve 1484
sayılı ve 25/5/1938 tarih ve 3400 sayılı kanunlar.
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Ek Madde 1 – (9/11/1983 – 2947 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
hükmü olup, ek maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)
2684 sayılı Temeleğitim ve Orta öğretimde Parasız Yatılı veya
Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin
Kanunda ve diğer kanunlarda geçen “Temeleğitim” deyimi “İlköğretim”
olarak değiştirilmiştir.
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yayımı tarihinden önce İlköğretim
ve ortaögretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu olarak öğrenimlerine
devam etmekte olanlar bu Kanun hükümlerinden, daha önce okuldan her ne
sebeple olursa olsun ayrılmış veya mezun olmuş öğrenciler ise bu Kanunun
sadece 13 ncü maddesi hükmünden faydalanırlar. Ancak kanunun yayımı
tarihine kadar ödenmiş olan parasız yatılı veya burs karşılığı paralar geri
verilmez ve hizmet karşılığı aranmaz.
Geçici Madde 2 – Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe
konuluncaya kadar mevcut yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 3 – Parasız yatılı okulların kapasitelerinin artırılması
maksadıyla beş yıllık bir plan hazırlanır ve bunun uygulanması için bütçede
yeterli ödenek ayrılır. Öngörülen kapasiteye ulaşılıncaya kadar öğretmen
çocuklarından sınavsız olarak parasız yatılı alınacak öğrenciler için boş
pansiyon kapasitelerinden yararlanılır.
Yürürlük
Madde 16 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 17 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
2684 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun No:
2947

Farklı tarihte yürürlüğe
giren maddeler
----

Yürürlüğe giriş
tarihi
11/11/1983

KHK/336

----

5/8/1988

3612

----

16/2/1990

3857

----

12/12/1992
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1.5. 2698 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL
PANSİYONLARI KANUNU
Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı R.Gazete
Yayımlandığı Düstur

: 2698
: 11/8/1982
: Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17781
: Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 388

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler ve Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yatılı okuma imkanı sağlamak
üzere, parasız yatılı okumaya hak kazanan öğrencilerle paralı yatılı okumak
isteyen öğrenciler için okul pansiyonlarının açılmasına ve yönetimine ilişkin
esasları düzenlemektir.
Tanımlar
Madde 2 – Bu Kanunda geçen;
“Okul” Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim
kurumlarını;
“Pansiyon” ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız ve paralı
yatılıok uyan öğrencilerin barındırma, yatırma ve beslenme ihtiyaçlarının
karşılandığı yeri;
“Belletici” ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız ve paralı
yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında pansiyonlarda eğitim ve gözetimi ile
yönetmelikte belirtilecek diğer idari hususları yürütmekle görevli kişileri;
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esaslar
Pansiyonların açılması, ücretlerinin tespiti ve yararlanacaklar
Madde 3 – Milli Eğitim Bakanlığı, parasız ve paralı yatılı
okutulacak öğrenciler için pansiyonlar açabilir.
Pansiyonların açılmasında ve pansiyon ücretlerinin tespitinde,
bulundukları bölgenin gelişmişliği, ulaşım ve benzeri imkanları dikkate
alınır.Pansiyon ücretleri her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilir.
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Pansiyonlarda, parasız ve paralı yatılı öğrenciler ile bu Kanun
kapsamına giren görevliler ve Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilenler
dışında, hiç kimse barındırılamaz.
Pansiyonların yönetimi
Madde 4 – Pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürü, pansiyonun
yönetim, eğitim ve hizmetlerini yürütmekten sorumludur. Bu hizmetleri
yürütmek üzere bir müdür yardımcısını görevlendirir.
Belleticilerin görevlendirilmesi
Madde 5 – Pansiyonlardan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitim
ve gözetim faaliyetleri ile pansiyonların idari işlerini yürütmek üzere
belleticiler görevlendirilir. Görevlendirme, ilköğretim ve ortaöğretim
kurumları öğretmenleri arasından Valilik Onayı ile yapılır.
İKİNCİ KISIM
Mali Hükümler
Pansiyonların bütçeleri
Madde 6 – Pansiyonların bütçeleri, Mali yıl itibariyle düzenlenir ve
Milli Eğitim, Bakanlığınca onaylanır.
Alım – Satım işlemleri
Madde 7 – Pansiyonların her türlü alım – satım, onarım işlemleri
2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine göre
yürütülür.
Ücretsiz yemek yiyecekler
Madde 8 – Okul müdürü, pansiyonlarda görevli müdür yardımcısı,
belleticiler, memurlar ve hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde
öğretmenler pansiyon tabelasına dahil edilerek yönetmelikte belirtilen
esaslar çerçevesinde ücretsiz yemek yerler.
Ücretli yemek yiyecekler
Madde 9 – Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri,
memurları ve hizmetlileri ile gündüzlü öğrencileri, her gün için tabela
gereğince kişi başına düşen günlük ücretin %55‘ini ödemek şartıyla
pansiyon tabelasına dahil olarak öğle yemeği yiyebilirler.
Paralı ve parasız yatılı öğrenci ücretleri
Madde 10 – Paralı yatılı öğrencilerden her yıl Bütçe Kanunu ile
tespit edilen ücret alınır. Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise
aynı miktar üzerinden Devletçe karşılanır.
Öğrenci ücretlerinin ödenmesi
Madde 11 – Paralı yatılı öğrencilerden ücretler ilk taksit öğrencinin
pansiyona kayıt olduğu gün olmak üzere dört taksitte alınır. Taksidini
yönetmelikte belirtilen zamanda ödemeyen öğrencilerin paralı yatılı
öğrencilikle ilişiği kesilir.
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Öğretim yılı devamınca paralı yatılı öğrenci alınabilir. Herhangi bir
taksit devresinde pansiyona kabul olunan öğrenci,taksidinin tamamını
ödemek zorundadır. Bir taksit devresi içinde pansiyonla ilişiğini kesen
öğrenciye bu devreye ait taksit geri verilmez. Ancak, bir pansiyondan diğer
bir pansiyona nakleden öğrencinin önceki okulunca alınan taksit miktarı
naklolunduğu okul pansiyonu taksidine sayılır. Naklettiği okulun pansiyon
ücreti evvelki pansiyon ücretinden fazla ise bu takside ait fark alınır, eksik
ise fark geri verilmez.
Ücret ve yemek paralarının saymanlığa yatırılması
Madde 12 – Paralı yatılı öğrencilerin ücretleri ile diğer personel ve
gündüzlü öğrencilerin yemek paraları, makbuz karşılığı,sayman
mutemetlerince alınarak en geç 48 saat içinde saymanlığa yatırılır. Resmi
tatil günleri bu süreye dahil değildir.
Pansiyon gelirlerinin kullanımı
Madde 13 – Saymanlıklar, veznelerine yatırılan pansiyon ve yemek
ücretlerinin % 88‘ini pansiyon giderlerine harcamak, % 12‘sini de Maliye
Bakanlığınca belirlenen saymanlığa göndermek üzere hesaplarına alırlar.
Maliye Bakanlığının belirleyeceği saymanlıkta toplanan % 12‘ler,
Milli Eğitim Bakanlığının uygun göreceği pansiyonların giderlerini
karşılamak üzere gönderilir. Gönderilen bu paralar yukarıdaki ayırım
yapılmaksızın hesaba alınır.
Harcanmayan paraların devri
Madde 14 – Saymanlıklar, her mali yıl,o yıl içinde tahsil ettikleri
pansiyon paralarının miktarını, bu paralardan yapılan harcamaları ve geri
kalan miktarı gösteren bir hesap özeti düzenleyerek Milli Eğitim
Bakanlığına gönderirler. Pansiyonlarda, yılı içinde harcanmayan paralar
ertesi mali yıla devrolunur.
Ücret indiriminden yararlanacaklar
Madde 15 – Birden Fazla kardeşlerin ikincisinin pansiyon
ücretinden % 15, diğerlerinin ücretlerinden % 20 indirim yapılır. 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa göre beş ve daha düşük dereceden aylık alan
Devlet Memurları çocuklarından her birine ayrıca % 10 indirim yapılır. Bu
indirim Farkları Devlet tarafından ödenir.
Pansiyonlarda indirime tabi çocuğu bulunan bu memurlardan vefat
edenlerle emekli olanların çocukları bulundukları ilköğretim veya
ortaöğretimi tamamlayıncaya kadar indirimden faydalanırlar.
Sınıfta kalan çocuklara aynı sınıf için yukarıda belirtilen indirimler
yapılmaz.
Mahrumiyet bölgesindeki memurların çocuklarına 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda belirtilen indirim ve diğer esaslar uygulanır. Bu
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indirimden yararlanan Devlet Memurlarının çocukları yukarıda belirtilen
indirimlerden yararlanamazlar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Yönetmelik
Madde 16 – Pansiyonların yönetimi, belleticilerin nitelikleri ve
görevleri, pansiyonlarda ücretli ve ücretsiz yemek yeme ve ödeme esasları,
paralı yatılı öğrenci taksitleri ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer
hususlar, Bakanlar Kurulunca 1/1/1983 tarihinde yürürlüğe konulacak bir
yönetmelikle düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan kanunlar
Madde 17 – 1838 sayılı „Maarif Vekaleti Tarafından idare Edilecek
Mektep Pansiyonları Kanunu“, 2005 sayılı „Maarif Vekaleti Tarafından
İdare Edilecek Mektep Pansiyonları Hakkındaki 1838 Numaralı Kanunun
Bazı Maddelerinin Tadiline ve Bu Kanuna Bazı Hükümler İlavasinde Dair
Kanun“, 2471 sayılı „2005 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun“, 5025
sayılı „Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından İdare Edilecek Okul Pansiyonları
Hakkındaki Kanuna Ek 2005 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun“ yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 – (2698 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici
maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası
teselsül ettirilmiştir.)
Bu Kanunun yürürlük tarihinden evvel Maliye Bakanlığınca tespit
edilen tertiplerde toplanan % 6, % 5 ve % 1‘ler 13 üncü madde gereğince
ayrılan % 12‘lerle birleştirilir.
Yürürlük
Madde 18 – Bu Kanun 1/1/1983 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
2698 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun No:
3520

Farklı tarihte yürürlüğe
giren maddeler
–

Yürürlüğe giriş
tarihi
10/2/1989
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1.6. 2866 SAYILI ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BAZI
BASILI EVRAKIN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA
HAZIRLANMASI, BASTIRILMASI VE SATILMASI
HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı R.Gazete
Yayımlandığı Düstur

: 2866
: 25/7/1983
: Tarih : 27/7/1983 Sayı : 18117
: Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 469

Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Milli Egitim Bakanlığına bağlı
bütün okul ve kurumlarda kullanılan bazı basılı evrakın, Milli Eğitim
Bakanlığınca belli standart örneklere göre düzenlenmesini, bastırılmasını ve
satılmasını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 – Bu Kanun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okul ve
kurumlarda kullanılan öğrenci dosyası, kimlik kartı, karnesi, sınıf geçme ve
diploma defterleri, diploma, başarı belgeleri ve benzeri belgeler ile ilgili
hükümleri kapsar.
Basılı evrakın, bastırılması ve satılması hakkı
Madde 3 – Resmi ve özel ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile
yaygın eğitim kurumlarında kullanılan öğrenci dosyası, kimlik kartı,
karnesi, sınıf geçme ve diploma defterleri ile diploma, başarı belgeleri ve
benzeri belgelerin bastırılması ve satılması hakkı, Milli Eğitim Bakanlığına
aittir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu hakkını Milli Eğitim Bakanlığı Vakfına
devredebilir.
Muafiyet
Madde 4 – Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı
Vakfınca bastırılan ve sattırılan üçüncü maddede adı geçen basılı evrakın
geliri, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Ceza hükümleri
Madde 5 – (Değişik: 23/1/2008-5728/418 md.)
Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren, Milli Eğitim Bakanlığı veya
Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı dışında, bu Kanun kapsamına giren basılı
evrakı, basmak veya satmak veya satın almak yasaktır.
Bu yasaklara aykırı davrananlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde,
üçyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir
tarafından verilir.
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Yönetmelik
Madde 6 – Üçüncü maddede yazılı evrakın şekli, nitelikleri,
düzenlenmasi, basılması, satılması, fiyat tespiti ve bu Kanunun uygulanması
ile ilgili diğer hususlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay
içinde Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak ve Resmi Gazete'de
yayımlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
Geçici Madde 1 – (2866 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici
maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası
teselsül ettirilmiştir.)
Bu Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı basılı evrakı ellerinde
bulunduranlar, bunların cins ve miktarını 1 Ekim 1983 tarihine kadar, Milli
Eğitim Bakanlığına bildirirler.
Milli Eğitim Bakanlığı her yıl en geç Ekim ayında, bir eğitim öğretim yılı içinde hangi basılı evrakın Bakanlıkça veya diğer kurum ve
kuruluşlarca veya gerçek kişilerce basılıp satılabileceğini veya satın
alınabileceğini yayımlar. Ancak bu süre 1 Ekim 1988 tarihini aşamaz.
Yürürlük
Madde 7 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
2866 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanun
No:
3520

2866 sayılı Kanunun
değişen maddeleri
–

10/2/1989

4854

–

6/5/2003

5728

5

8/2/2008

Yürürlüğe Giriş
Tarihi
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1.7. 2923 SAYILI YABANCI DİL EĞİTİMİ VE
ÖĞRETİMİ İLE TÜRK VATANDAŞLARININ FARKLI
DİL VE LEHÇELERİNİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA
KANUN
Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı R.Gazete
Yayımlandığı Düstur

: 2923
: 14/10/1983
: Tarih : 19/10/1983 Sayı : 18196
: Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 758

Amaç
Madde 1 – (Değişik: 3/8/2002-4771/11 md.)
Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak
yabancı diller, yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okullar ile Türk
vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı
dil ve lehçelerin öğreniminin tâbi olacağı esasları düzenlemektir.
Esaslar
Madde 2 – Milletlerarası andlaşma hükümleri saklı olmak üzere,
resmi ve özel her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında
okutulacak yabancı dillerin ve yabancı dille eğitim ve öğretim yapan
okulların tabi olacağı esaslar şunlardır:
a) (Değişik: 30/7/2003-4963/23 md.) Eğitim ve öğretim
kurumlarında, Türk vatandaşlarına Türkçeden başka hiçbir dil, ana dilleri
olarak okutulamaz ve öğretilemez. Ancak, Türk vatandaşlarının günlük
yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin
öğrenilmesi için, (…) Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tâbi
olmak üzere özel kurslar açılabilir; bu kurslarda ve diğer dil kurslarında
aynı maksatla dil dersleri oluşturulabilir. Bu kurslar ve derslerde,
Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı öğretim yapılamaz. Bu kursların ve
derslerin açılmasına ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Millî Eğitim
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. (Ek cümleler: 2/3/20146529/11 md.) Ayrıca, Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tabi
olmak üzere, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak
kullandıkları farklı dil ve lehçelerle eğitim ve öğretim yapmak amacıyla,
özel okul açılabilir. Bu kurumlarda eğitimi ve öğretimi yapılacak dil ve
lehçeler Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bu kurumların açılmasına
ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.
b) İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında, Atatürkçü
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düşünce, Atatürk ilke ve inkılaplarını konu olarak alan Türkiye Cumhuriyeti
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya,
Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ve Türk Kültürüyle
ilgili diğer dersler; yabancı dille okutulamaz ve öğretilemez. Öğrencilere,
eğitim ve öğretimleri süresince bu derslerle ilgili araştırma görevleri ve
ödevler, Türkçeden başka hiçbir dille yaptırılamaz.
c) (Değişik: 30/7/2003-4963/23 md.) Türkiye'de eğitimi ve öğretimi
yapılacak yabancı diller, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir.
d) İlköğretim, ortöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında yabancı
dille eğitim ve öğretimi yapılacak dersler ile okullar Milli Eğitim
Bakanlığınca; yükseköğretim kurumlarında yabancı dille eğitimi ve öğretim
yapılacak dersler ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapacak yükseköğretim
kurumları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
e) Yabancı dilde okutulacak derslerin eğitim ve öğretim
programlarının tabi olacağı esaslar; ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın
eğitim kurumları, için Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğretim kurumları
için Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.
f) Yabancı dil eğitim ve öğretimiyle ilgili uygulamaların Türk Milli
eğitiminin amaçlarına, temel ve ana ilkelerine ve bu Kanundaki esaslara
uygunluğu; ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında Milli
Eğitim Bakanlığınca; yükseköğretim kurumlarında Yükseköğretim
Kurulunca denetlenir.
Yönetmelik
Madde 3 – Yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amaç, program,
yöntem ve uygulamalarıyla, yabancı dille eğitim öğretim yapan kurumların
tabi olacağı esasları kapsayan; ilkoğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim
kurumlarıyla ilgili yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığınca; yükseköğretim
kurumlarıyla ilgili yönetmelik, Yükseköğretim Kurulunca, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde çıkartılır ve Resmi
Gazetede yayımlanır.
Yürürlük
Madde 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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2923 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN
İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ
GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren
Kanunun/KHK’nin/ İptal
Eden Anayasa Mahkemesi
Kararının Numarası
4771
4963
6529

2923 sayılı Kanunun
değişen veya iptal
edilen maddeleri

Yürürlüğe
Giriş
Tarihi

–
–
2

9/8/2002
7/8/2003
13/3/2014
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2. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
2.1. 573 SAYILI ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME
Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi
Yetki Kanununun Tarihi
Yayımlandığı R.G.Tarihi
V.Tertip Düsturun Cildi

: 30/5/1997, No: 573
: 3/12/1996, No: 4216
: 6/6/1997, No: 23011 (Mük.)
: 36,

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, özel eğitim
gerektiren bireylerin, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri
doğrultusunda, genel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmelerini
sağlamaya yönelik esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname; özel eğitim gerektiren
bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim
hizmetlerini; bu hizmetleri sağlayacak okul, kurum ve programları kapsar.
Tanımlar
Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;
a) "Özel eğitim gerektiren birey", çeşitli nedenlerle, bireysel
özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen
düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi,
b) "Özel eğitim", özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim
ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş
eğitim proğramları ve yöntemleri ile onların engellilik durumu ve
özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi,
c) "Kaynaştırma", özel eğitim gerektiren bireylerin diğer bireylerle
karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak ve eğitim amaçlarını en
üst düzeyde gerçekleştirmek için geliştirilmiş eğitim ortamlarını,
d) "Tanılama", eğitsel amaçla, bireyin tüm gelişim alanlarındaki
özelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesi sürecini,
e) "Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,
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ifade eder.
Özel eğitimin temel ilkeleri
Madde 4 – Türk Milli Eğitimini düzenleyen genel esaslar
doğrultusunda özel eğitimle ilgili temel ilkeler şunlardır:
a) Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve
yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden
yararlandırılır.
b) Özel eğitime erken başlamak esastır.
c) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve
fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve
yürütülür.
d) Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dikkate
alınarak, amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak
diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.
e) Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki
eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlarını
sağlayacak kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.
f) Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı
geliştirilmesi ve eğitim proğramlarının bireyselleştirilerek uygulanması
esastır.
g) Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmalarının
sağlanması esastır.
h) Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitim
gerektiren bireylerin örgütlerinin görüşlerine önem verilir.
i) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla
etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.
İKİNCİ KISIM
Eğitim Öğretim
BİRİNCİ BÖLÜM
Eğitim Öğretim
Tanılama-değerlendirme-yerleştirme
Madde 5 – Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans
düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu
değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri
planlanır, en uygun eğitim ortamına yerleştirilmesine karar verilir.
Tanılama, değerlendirme ve yerleştirme sürecinin her aşamasında
ailenin de görüşü alınarak katılımı sağlanır.
Erken çocukluk dönemi eğitimi
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Madde 6 – Erken çocukluk dönemindeki özel eğitim hizmetleri
ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayalı olarak evlerde ve
kurumlarda sürdürülür.
Okul öncesi eğitimi
Madde 7 – Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için
okul öncesi eğitimi zorunludur. Bu eğitim özel eğitim okulları ile diğer okul
öncesi eğitim kurumlarında verilir. Gelişim ve bireysel özellikleri dikkate
alınarak, özel eğitim gerektiren çocukların okul öncesi eğitim süreleri
uzatılabilir.
İlköğretim
Madde 8 – Okul öncesi eğitimini tamamlayan veya zorunlu
ilköğretim çağına gelmiş özel eğitim gerektiren çocuklar için hazırlık
sınıfları açılabilir.
Hazırlık sınıflarının amacı, öğrencilerin gelişim ve bireysel
özellikleri ile gereksinimleri doğrultusunda onları örgün eğitimi
izleyebilecekleri duruma getirmektir.
Özel eğitim gerektiren bireyler, ilk öğretimlerini özel eğitim okulları
ve/veya diğer ilköğretim okullarında sürdürürler.
Zorunlu ilköğretim programlarının amaçlarını gerçekleştirecek
durumda olmayan bireyler için gelişim alanlarındaki performans düzeyleri
dikkate alınarak hazırlanmış eğitim programlarının uygulanacağı kurumlar
açılır.
Ortaöğretim
Madde 9 – Özel eğitim gerektiren bireyler, ortaöğretimlerini özel
eğitim okullarında ve/veya diğer genel ve mesleki teknik ortaöğretim
okullarında sürdürürler.
Yükseköğretim
Madde 10 – Özel eğitim gerektiren bireylerin ilgi, istek, yetenek ve
yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde yükseköğretim imkanlarından
faydalanabilmeleri için gerekli özel tedbirler alınır.
Yaygın eğitim
Madde 11 – Özel eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda farklı konu
ve sürülerde, özel eğitim gerektiren bireyler için temel yaşam becerilerini
geliştirmek, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, işe ve mesleğe hazırlamak
amacıyla yaygın eğitim programları düzenlenir. Özel eğitim gerektiren
bireylerin aileleri ve yakın çevrelerinin bireyin gelişim sürecinde aktif rol
almalarına ve onlarla birlikte yaşama becerilerini geliştirmelerine yönelik
yaygın eğitim programlarına öncelik verilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Ortamları
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Kaynaştırma
Madde 12 – Özel Eğitim gerektiren bireylerin eğitimleri, hazırlanan
bireysel eğitim planları doğrultusunda akranları ile birlikte her tür ve
kademedeki okul ve kurumlarda uygun yöntem ve teknikler kullanılarak
sürdürülür.
Özel eğitim okullarında eğitim
Madde 13 – Benzer yetersizlikleri olan akranları ile birlikte ayrı bir
okul veya kurumda eğitim görmeleri gereken özel eğitim gerektiren
öğrencilerin eğitimi, uygun kaynaştırma modelleri ile düzenlenerek, özel
eğitim okul ve kurumlarında sürdürülür.
Özel eğitim desteği
Madde 14 – Özel eğitim gerektiren bireylere, her tür ve kademedeki
eğitim ortamlarında devam ettiği eğitim programlarının amaçlarını
gerçekleştirmek üzere özel eğitim desteği verilir. Bu amaçla bireysel ve
grupla eğitim imkanları sağlanır.
Herhangi bir eğitim kurumuna devam edecek durumda olmayan
zorunlu eğitim çağındaki özel eğitim gerektiren bireylere yetersizlikten
etkilenme düzeyine bakılmaksızın temel yaşam becerilerini geliştirme ve
öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim programları uygulanır.
Eğitim programları
Madde 15 – Özel eğitimde, eğitim programları bireylerin eğitsel
performansları dikkate alınarak ve programın amaçları bireye uyarlanarak
uygulanır.
Özel eğitim okul ve sınıflarında normal okul programları uygulanır,
ancak; öğrencilerin özellikleri ve öğrenme yeterlilikleri dikkate alınarak ,
sözkonusu programlarda denkliği bozmayacak şekilde düzenlemeler yapılır.
Özel eğitim okul ve sınıf programları, öğrencileri, eğitimlerini normal
okullarda akranlarıyla birlikte sürdürecek yeterliliklere ulaştırmayı
amaçlayan bir yaklaşımla hazırlanır.
Özel eğitim okul ve sınıflarında süreleri ve içerikleri öğrencilerin
özelliklerine göre hazırlanmış özel eğitim programları da uygulanabilir. Bu
programları tamamlayanlara verilecek diploma veya sertifikaların denkliği
ile üst öğrenim kurumlarına devam gibi konular ve öğrenciye sağlayacağı
haklar Bakanlıkça belirlenir.
Özel eğitim gerektiren bireyleri ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri
doğrultusunda iş hayatında geçerliliği olan görevlere hazırlayıcı iş ve
meslek eğitim programları; uygulama ağırlıklı ve bireyin o işi veya mesleği
amaçlanan yeterlilikte yapmasını sağlayacak şekilde sürdürülür.
Değerlendirme
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Madde 16 – Normal akranları ile birlikte eğitim gören özel eğitim
gerektiren öğrencilerin hazırlanan eğitim planındaki amaçları
gerçekleştirme düzeyleri, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınav
yönetmeliğine göre değerlendirilir. Ancak, engellilik durumu ve özellikleri
dikkate alınarak sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır.
Özel eğitim okul ve sınıflarında eğitim gören öğrencilerin
değerlendirilmesinde, öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim planlarında
konulan amaçların gerçekleştirilmesi esas alınır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kurumlar ve Görevleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Koordinasyon
Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
Madde 17 – Eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerini düzenlemek, koordineli bir
şekilde yürütülmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek üzere her ilde
milli eğitim müdürlüğüne bağlı olarak il milli eğitim müdür yardımcısı veya
şube müdürü başkanlığında özel eğitim rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetleri birimi kurulur.
İllerde özel eğitim rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu
birim tarafından yürütülür.
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Eğitim Okul ve Kurumları
Özel eğitim okulları
Madde 18 – Durumları ayrı bir okulda özel eğitim gerektiren
bireyler için engellilik durumu ve özelliklerine uygun gündüzlü veya yatılı
özel eğitim okulları açılır.
Birden fazla engelliliği bulunan öğrenciler için özel eğitim
okullarında özel eğitim sınıfları açılabilir.
Özel eğitim okullarında açılan yaygın eğitim programlarına katılan
özel eğitim gerektiren bireyler ile söz konusu okulların aile eğitimi
programlarına katılanlardan öğrencilerin birinci derecede yakınlarının
eğitimleri süresince iaşe ve ibateleri Bakanlıkça karşılanır.
Özel Eğitim Kurumları
Madde 19 – Özel eğitim gerektiren biriylere özel eğitim desteği
sağlamak veya onları iş ve mesleğe hazırlamak veya örgün eğitim
programlarından yararlanamayacak durumda olanların temel yaşam
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becerilerini geliştirmek ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere gündüzlü
özel eğitim kurumları açılabilir.
Özel eğitim kurumlarında, özel eğitim gerektiren biriyleri iş
hayatında geçerliliği olan görevlere hazırlamak amacıyla açılan iş ve meslek
kurslarına devam edenler, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek
Eğitimi Kanunu'nun çırak öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar.
Diğer okul ve kurumlarda özel eğitim
Madde 20 – Durumları normal akranları ile birlikte eğitim görmeye
uygun olan özel eğitim gerektiren bireyler, eğitim ve öğretimlerini resmi ve
özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında sürdürürler. Bu
okullarda özel eğitim gerektiren bireylere özel eğitim desteği sağlamak
üzere yardımcı derslikler oluşturulur, özel araç-gereç ile eğitim materyalleri
sağlanır ve diğer özel tedbirler alınır.
Durumları ayrı bir sınıfta eğitilmeyi gerektiren öğrenciler için
engellilik durumu ve özelliklerine göre okul öncesi, ilköğretim ve
ortaöğretim okullarında özel eğitim sınıfları açılır.
Çıraklık ve yaygın eğitim faaliyetlerinde de bu tür uygulamalara yer
verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Eğitime Destek Sağlayan Kurumlar
Rehberlik ve araştırma merkezleri
Madde 21 – Rehberlik ve araştırma merkezleri, eğitim-öğretim
kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve
verimli bir şekilde yürütülebilmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmaların
yanısıra özel eğitim gerektiren bireyleri de tanılamada belirtildiği şekilde
inceler, tanılar, yerleştirilebilecekleri en uygun eğitim ortamını önerir ve bu
bireylere rehberlik vepsikolojik danışma hizmetleri sunar.
Nüfus ve hizmet potansiyeline göre merkez ve diğer ilçelerde de
rehberlik ve araştırma merkezleri açılabilir.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi
Madde 22 – Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden
bireylere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri götürmek üzere eğitimöğretim kurumlarında kurulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
servisleri,kurumlarındaki özel eğitim gerektiren bireylere de eğitim
ihtiyaçları ve özelliklerine göre bu hizmetleri sunar.
Bu servisler, rehberlik ve danışma hizmetlerini yürütürken
bölgelerindeki rehberlik ve araştırma merkezi ile diğer ilgili kurumlarla
işbirliği yaparlar.
DÖRDÜNCÜ KISIM
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Çeşitli Hükümler
Okul ve kurum açma
Madde 23 – Özel Eğitim okul ve kurumları ile rehberlik ve
araştırma merkezleri Bakanlıkça açılır.
Gerçek ve tüzel kişiler özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve
öğretimleri için 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunundaki esaslara uygun olarak özel okul veya kurum açabilirler.
Bakanlık, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış
ve hisselerinin tümü kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara ait özel
eğitim okul ve kurumlarının hizmetlerinin niteliğini yükseltmek ve
öğrencilere maliyeti düşürmek amacıyla, bu okul ve kurumlara eğitimöğretim hizmetleri sınıfında personel, program gibi destekler sağlayabilir.
Resmi ve özel öğretim kurumlarında özel eğitim
Madde 24 – Resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim
okulları ile yaygın eğitim kurumları; kendi çevrelerindeki özel eğitim
gerektiren bireylere özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlüdürler.
Sözkonusu okul ve kurumlarda, özel eğitim gerektiren bireylerin
eğitim-öğretim görmelerini sağlamak üzere gerekli tedbirler alınır.
Personel
Madde 25 – Özel eğitim okul ve kurumları ile özel eğitime destek
sağlayan okul ve kurumların eğitim-öğretim sınıfı personel ihtiyacı
öncelikle karşılanır; ihtiyaç duyulan uzman personel atanır veya diğer
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak görevlendirilir.
Teftiş ve denetim
Madde 26 – Özel eğitim okul ve kurumları ile özel eğitime destek
sağlayan kurumların faaliyetlerinin teftiş ve denetimi özel eğitim ve/veya
rehberlik ve psikolojik danışma alanlarında yetişmiş müfettişlerce yapılır.
Özel eğitim araçları
Madde 27 – Resmi okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimlerini
sürdürdükleri sürece, özel eğitim gerektiren bireylerin bu hizmetlerden etkin
şekilde yararlanmalarını sağlayacak her türlü araç-gereç ihtiyaçları
Bakanlıkça karşılanır.
Kaldırılan hükümler
Madde 28 – 12/10/1983 tarihli ve 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç
Çocuklar Kanunu yürürlükten kaldırılmış.
Geçici Madde – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması
ile ilgili hususlar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerde belirtilir.
Sözkonusu yönetmelikler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde çıkartılır.
Yürürlük
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Madde 29 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 30 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
573 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren
Kanunun/
KHK’nin
Numarası
6462

573 sayılı KHK’nin değişen
veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş
Tarihi

3, 16, 18, 20

3/5/2013
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2.2. 652 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME
Kanun Hük. Kar. nin Tarihi
Yetki Kanununun Tarihi
Yayımlandığı R.G. Tarihi
Yayımlandığı Düstur

: 25/8/2011,
: 6/4/2011,
: 14/9/2011,
: Tertip : 5

No : 652
No : 6223
No : 28054
Cilt : 50

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Görevler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı;
Anayasa, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim
hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev,
yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Görevler
MADDE 2 – (1) Millî Eğitim Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî,
zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve
insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne
sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe
hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak,
güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu
çerçevede yürütmek ve denetlemek.
b) Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve
stratejileri belirlemek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek,
ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek.
c) Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal
gelişimin gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında
tasarlamak ve geliştirmek.
ç) Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve
imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika
ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine
etmek.
d) Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer
kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejiler
geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.
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e) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve
geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve
uygulanmasını koordine etmek.
f) Yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını
açmak, açılmasına izin vermek ve denetlemek.
g) Yurtdışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim
ve öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum
ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek.
ğ) Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca
açılan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini
belirlemek, program ve düzenlemelerini hazırlamak.
h) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program
ve denklik derecelerinin belirlenmesi ile yönetmeliklerinin hazırlanmasında
işbirliğinde bulunmak.
ı) Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde
yürütülmesini sağlamak için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları
yerine getirmek.
i) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Teşkilatı

oluşur.

Teşkilat
MADDE 3 – (1) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından

(2) Bakanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Bakan
MADDE 4 – (1) Bakanlık teşkilatının en üst amiri olan Bakan,
Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden
Başbakana karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara
sahiptir:
a) Bakanlığı, Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve
Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak
yönetmek.
b) Bakanlığın görev alanına giren konularda politika ve stratejiler
geliştirmek, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak,
performans ölçütleri belirlemek, Bakanlık bütçesini hazırlamak, gerekli
kanunî ve idarî düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler,
amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek,
izlemek ve değerlendirmek.
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c) Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim
sistemlerini gözden geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin
etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.
ç) Faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklar ile kamu kurum
ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları
MADDE 5 – (1) Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu
görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve
yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve
politikaları ile stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu
amaçla, Bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını
gözetir ve sağlar. Müsteşar, bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı
sorumludur.
(2) Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı
görevlendirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimleri
Hizmet birimleri
MADDE 6 – (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.
c) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü.
ç) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.
d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
e) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü.
f) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü.
g) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
ğ) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
h) (Ek: 1/3/2014-6528/15 md.) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
ı) (Ek: 1/3/2014-6528/15 md.) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim
Genel Müdürlüğü.
i) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
j) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı.
k) Strateji Geliştirme Başkanlığı.
l) Hukuk Müşavirliği.
m) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü.
n) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
o) (Değişik: 1/3/2014-6528/15 md.) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
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ö) (Değişik: 1/3/2014-6528/15 md.) İnşaat ve Emlak Dairesi
Başkanlığı.
p) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
r) Özel Kalem Müdürlüğü.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
MADDE 7 – (1) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının yönetimine ve
öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve
uygulamak.
b) Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim
programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya
hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
c) İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve
maddî yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
MADDE 8 – (1) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Ortaöğretim okul ve kurumlarının yönetimine ve öğrencilerinin
eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak.
b) Ortaöğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim
programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya
hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
c) Ortaöğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve
maddî yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ç) (Mülga: 11/10/2011-KHK-662/78 md.)
d) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)
e) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)
f) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)
g) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)
ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
MADDE 9 – (1) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün
görevleri şunlardır:
a) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların
yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar
belirlemek ve uygulamak.
b) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların
eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini
hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
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c) Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, meslekî eğitimi
yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve
uygulanmasını koordine etmek.
ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
MADDE 10 – (1) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) İmam-hatip liselerinin yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve
öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak.
b) İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında din kültürü
ve ahlâk eğitim ve öğretimine ait programlar ile ders kitaplarını, eğitim
araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna
sunmak.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MADDE 11 – (1) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İlgili bakanlıklarla işbirliği içinde, özel eğitim sınıfları, özel
eğitim okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, iş okulları ve iş eğitim
merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri okul ve kurumların yönetimine
ve öğrencilerin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve
uygulamak.
b) İlgili bakanlıklarla işbirliği içinde, özel eğitim okul ve
kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araçgereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna
sunmak.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
MADDE 12 – (1) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün
görevleri şunlardır:
a) Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam
edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, bunları
uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.
b) Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek.
c) Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim
kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla
genel veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim vermek.
ç) Yaygın eğitim ve öğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim
programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya
hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
d) Yaygın özel öğretim kurumlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek.
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e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre
aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak.
f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
MADDE 13– (1) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün
görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın ilgili birimleriyle işbirliği içinde, yükseköğretim
dışındaki her kademedeki özel öğretim kurumlarının açılmasına izin vermek
ve bunları denetlemek.
b) (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/78 md.) Her kademedeki
öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce
açılacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması,
devri, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek.
c) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunuyla Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek.
ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
MADDE 14 – (1) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenmesine yönelik işleri
yürütmek.
b) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojileri ile bilişim
ürünlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
c) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)
ç) Yaygın eğitim ve öğretime yönelik olarak bilgi ve iletişim
teknolojilerine dayalı program, film ve benzeri yayınları hazırlamak veya
hazırlatmak, yayınlamak veya yayınlatmak.
d) Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknoloji ve gelişmeleri
izlemek ve değerlendirmek.
e) Eğitim ve öğretimde teknolojik imkânların tüm yurt çapında etkin
ve yaygın biçimde kullanılmasını ve her öğrencinin bilgi teknolojilerinden
yararlanmasını sağlamak.
f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
MADDE 15 – (1) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve
geliştirilmesine yönelik politikaları oluşturmak, bu amaçla ilgili birim,
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
b) Bakanlık öğretmenleri ile talepleri hâlinde özel öğretim kurumları
eğitim personeline yönelik olarak; meslek öncesi ve meslek içi eğitimi
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vermek veya verdirmek, gelişmeleri için kurslar açmak veya açtırmak,
uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri
etkinlikler düzenlemek.
c) Öğretmenlere yönelik olarak verilecek eğitime ilişkin konularda
inceleme ve araştırmalar yapmak.
ç) Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak; bunlarla ortak
çalışma, araştırma, eğitim programları düzenlemek, danışma kurulları ve
komisyonlar oluşturmak.
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Öğretmenlere verilecek meslek öncesi, meslek içi ve diğer
eğitimlere ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MADDE 15/A –(Ek: 1/3/2014-6528/16 md.)
(1) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
görevleri şunlardır:
a) Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme,
karşılaştırma sınavlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek
b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından
talep edilen mesleğe giriş, yeterlik, görevde yükselme ve benzeri sınav
hizmetlerini yürütmek
c) Sınavlara ilişkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin
düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek
ç) Genel Müdürlük tarafından yapılan sınavlarda sorulacak soruları
hazırlamak veya hazırlatmak, denetlemek ve güvenli bir şekilde saklanması
için gerekli tedbirleri almak
d) Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine araştırmalar yapmak
veya yaptırmak
e) Gerekli durumlarda oluşturulacak başvuru merkezleri ve sınav
koordinatörlüklerinin koordinasyonunu sağlamak, sınavlarda görev alacak
personeli belirlemek ve bu kişilere gerekli hizmet içi eğitimi vermek
f) Genel Müdürlükçe yürütülen sınav, ölçme, değerlendirme,
yerleştirme ve diğer hizmet bedellerini belirlemek, tahsil etmek ve döner
sermaye hesabında tutmak
g) Yapılan sınavların sonuçlarını değerlendirmek suretiyle eğitim
politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili hizmet
birimlerine veri desteği sağlamak
ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak
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Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
MADDE 15/B –(Ek: 1/3/2014-6528/16 md.)
(1) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün
görevleri şunlardır:
a) Yükseköğretim politikasının, strateji ve amaçlarının belirlenmesi,
geliştirilmesi ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin
alınmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak
b) Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usul ve esasların
belirlenmesinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak
c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan
görev ve sorumlulukları yerine getirmek
ç) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek
Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre yurt dışına yükseköğrenim
görmek
amacıyla
gönderileceklerin
sayısı,
eğitim
alanları,
gönderileceklerde aranacak nitelikler, yurt dışındaki öğrenim çalışmaları ve
istihdamlarının sağlanması ile ilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu
sağlamak
d) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim
hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarını
sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak
e) Bakanlığın yurt dışındaki okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim
programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak veya
hazırlatmak, Talim ve Terbiye Kurulunun görüşüne sunmak
f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
MADDE 16 – (1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilgili
işbirliği çalışmaları ile ilgili mevzuat çerçevesinde ikili anlaşmalara ilişkin
iş ve işlemleri yürütmek.
b) Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen ve uluslararası
işbirliğine dayanan projelerin koordinasyonunu sağlamak.
c) 16/12/1960 tarihli ve 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk
Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması
Hakkında Kanunla Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek.
ç) Yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan veya ülkemiz
tarafından yabancılara verilen burslarla, kendi hesabına öğrenim yapmak
üzere ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin görev ve
hizmetleri yerine getirmek.
d) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)
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e) Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği
bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle işbirliğine yönelik işleri
yürütmek.
f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
MADDE 17 –(Değişik: 1/3/2014-6528/17 md.)
(1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline,
Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel
kişilere rehberlik etmek
b) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu
kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara,
faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik
etmek
c) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan
hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak,
süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere,
performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek,
karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde
edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek
ç) Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki
her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri
önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla,
Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturma
iş ve işlemlerini Maarif Müfettişleri aracılığıyla yapmak
d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve
ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim,
değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini Maarif
Müfettişleri aracılığıyla yürütmek
e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak
(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün
belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para
hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve
incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir. Maarif Müfettişleri, görevleri
sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek
ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye
yetkili olup kanuni engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi
zorunludur.
(3) Başkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla illerde
il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde Maarif Müfettişleri Başkanlığı
oluşturulur.
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(4) Maarif Müfettişleri Başkanlıklarının görev, yetki ve
sorumlulukları, Maarif Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına
ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
MADDE 18 – (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri
şunlardır:
a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer
mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri
yapmak.
b) Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için
performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
MADDE 19 – (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim
yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra
işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri
zamanında almak.
b) Bakanlık hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum
ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri
tarafından düzenlenecek her türlü mevzuat, sözleşme ve şartname
taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü
uyuşmazlığa ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri
inceleyip hukukî mütalaasını bildirmek.
c) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve
icra takiplerini izlemek, koordine etmek ve denetlemek.
ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve
programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî
teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Birinci fıkrada belirtilen her türlü dava ve takip işleri ile diğer
görevler, Bakanlığın Hukuk Müşavirleri ve Avukatları aracılığıyla yerine
getirilir. Gerekli hâllerde dava ve takip işleri Hazine Avukatları aracılığıyla
veya ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlıkça belirlenecek usûl ve esaslar
çerçevesinde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci
maddesinde öngörülen doğrudan temin usûlü ile avukatlar veya avukatlık
ortaklıkları ile yapılacak avukatlık sözleşmeleri yoluyla yürütülür.
(3) Davalarda temsil yetkisi bulunan Hukuk Müşavirleri ve
Avukatların bir listesi Bakanlıkça ilgili Cumhuriyet başsavcılığı ve bölge
idare mahkemesi başkanlıklarına verilir. Bu listelerin birer nüshası,

74

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adlî yargı çevresinde, bölge idare
mahkemesi tarafından idarî yargı çevresinde bulunan mahkemelere
gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki
duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri ilgili mahkemelerin
başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. Listede isimleri yer alan
Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar, baroya kayıt ve vekâletname ibrazı
gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanırlar. Temsil yetkisi sona erenlerin
isimleri anılan mercilere derhal bildirilir.
(4) Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle
hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin
Avukatlara dağıtımı hakkında, 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet
Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet
Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
MADDE 20 – (1) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan
kaynakları sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve
tekliflerde bulunmak.
b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri
özlük işlemlerini yürütmek.
c) Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını
hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
ç) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv
hizmetlerini yürütmek.
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MADDE 21– (1) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma
işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve
benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
b) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütmek.
c) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
ç) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve
yürütmek.
d) Ders kitaplarını, kaynak ve yardımcı eğitim dokümanlarını, ders
ve laboratuvar araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, makine,
teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını temin etmek.
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e) Döner sermaye işletmesi kurmak ve Bakanlığa bağlı döner
sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek.
f) (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/78 md.) Bakanlığa ait sosyal
tesislerle ilgili işleri yürütmek.
g) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
MADDE 22 – (1) (Değişik cümle : 1/3/2014-6528/18 md.) Bilgi
İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak
tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip
etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri
almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun
çözümler üretmek.
b) Bakanlık birimleri ile taşra teşkilatının bilgi işlem ve otomasyon
ihtiyacını karşılamak ve işletimini sağlamak, Bakanlığın bilgi işlem
hizmetlerini yürütmek.
c) (Değişik : 1/3/2014-6528/18 md.) Bakanlığın internet sayfaları,
elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile bilişim sistemleri
(MEBBİS) ve e-okul uygulamalarını yürütmek, geliştirmek ve bunlara
ilişkin teknik çalışmaları yapmak.
ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle
işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak.
d) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali,
geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme
güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi
teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi
eğitim almalarını sağlamak.
e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
MADDE 23– (1) (Değişik cümle: 1/3/2014-6528/19 md.) İnşaat ve
Emlak Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Okul ve kurum binaları dâhil, taşınmazlara ilişkin her türlü satım,
yapma, yaptırma, bakım, onarım ve tadilat işlerini; bunlara ait kontrol,
koordinasyon ve mimari proje çalışmalarını yürütmek.
b) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
c) Bakanlığa ait arsa, bina ve tesisleri, ilgili birimlerle koordine
ederek, imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit
etmek ve programlamak.
ç) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu her türlü tesis ve hizmet binaları ile
ihtiyaç duyulan okul ve eğitim yerleşkesi, sosyal donatı gibi eğitim
tesislerini, Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binaların gerçek
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bedeli üzerinden devri karşılığında ve/veya bedeli Bakanlık bütçesinin ilgili
tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye
gelirlerinden karşılanmak üzere, kiralamak, satın almak, yapmak, yaptırmak
veya düzenlenen protokoller çerçevesinde Toplu Konut İdaresi
Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman
ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine sahip
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan yaptırmak ve bu amaçla
yapılacak iş ve işlemleri yürütmek.
d) Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim
tesisi olarak kullanılmak kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel
kişilerine kiralanmasına ilişkin işleri yürütmek.
e) (…) kamu kurumları arasında taşınmaz ve aynî hak devri ile
Bakanlığa yapılacak taşınmaz bağış işlemlerinin yürütülmesinde mevzuata
yönelik değerlendirmeleri, teknik-ekonomik etütleri ve rantabilite
hesaplarını yapmak, izlemek, her aşamada takip etmek ve yürütmek.
f) (Mülga: 11/10/2011 - KHK - 662/78 md.)
g) (Mülga: 11/10/2011 - KHK - 662/78 md.)
ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya tahsisli
taşınmazların kendisine tahsisini veya devrini talep edebilir veya kullanım
protokolleri yapabilir. Bu protokoller ile oluşan yükümlülüklerini Toplu
Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje,
taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu
tüzel kişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara yaptırabilir.
(3) a) Yapılmasının gerekli olduğuna Bakanlık tarafından karar
verilen eğitim öğretim tesisleri, Bakanlık tarafından verilecek ön proje ve
belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait
taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel
kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden
kiralama karşılığı yaptırılabilir.
b) Bu amaçla Maliye Bakanlığınca, gerçek veya özel hukuk tüzel
kişilerine Hazineye ait taşınmazlar bedelsiz devredilebilir. Bu taşınmazların
sözleşme süresince amacı dışında kullanılamayacağına, Maliye ve Millî
Eğitim Bakanlıklarından izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair tapu
kütüğüne şerh konulur.
c) Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek
veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olup olmadığı, bedelsiz Hazine
taşınmazı devredilip devredilmediği, yatırımın maliyeti, eğitim öğretim
donanımının bu kişiler tarafından sağlanıp sağlanmayacağı, kiralama
konusu taşınmaz ve üzerindeki eğitim öğretim tesislerinde eğitim öğretim
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hizmetleri dışındaki hizmetlerin ve alanların işletilmesinin kiralayana
verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır.
(4) Bakanlığın kullanımında bulunan eğitim öğretim tesislerinin,
öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar doğrultusunda yenilenmesi;
tesislerdeki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların
işletilmesi karşılığında, sözleşmeyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine
yaptırılabilir.
(5) Birinci fıkra hariç bu maddeye göre yapılacak iş ve işlemler,
8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi değildir.
(6) Birinci fıkra hariç bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve
esaslar ile ihale yöntemi; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinde
aranılacak nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve konuya ilişkin diğer
hususlar, Bakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine
Müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile
yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
MADDE 24 – (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri
şunlardır:
a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak
ve bu faaliyetlerin belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini
sağlamak.
b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa
göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde
sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
MADDE 25 – (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın çalışma programını düzenlemek.
b) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini
düzenlemek ve yürütmek.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bakanlık Müşavirleri
MADDE 26 – (1) Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan
konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz Bakanlık Müşaviri atanabilir.
Ortak görevler
MADDE 27 – (1) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din
Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, sorumluluk
alanlarıyla ilgili konularda aşağıdaki görevleri de yerine getirirler:
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a) Eğitim ve öğretime ilişkin hedef, politika ve standartlar
belirlemek.
b) Eğitim ve öğretimi etkileyen faktörleri tespit etmek, toplum ve
sektör bazında ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma ve
geliştirme faaliyetleri yapmak.
c) Öğrencilerin, plan ve programlarda tespit edilen amaçlar
doğrultusunda yöneltme ve geliştirilmelerine ilişkin rehberlik çalışmaları
yapmak.
ç) Öğretim programları, ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları ile
diğer ders araç ve gereçlerine yönelik araştırmalar yapmak,
geliştirilmelerine katkı sağlayıcı çalışmalar yapmak ve ilgili birimlere
sunmak.
d) Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini
yürütmek.
e) Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, öğretim ve
yönetim hizmetleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme sonuçlarını
değerlendirmek.
f) Eğitim ve öğretim sürecine diğer kurum, kuruluş ve bireylerin
katılımını sağlamak.
g) Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, eğitim bina ve tesisleri ile
eğitim araç ve gereçlerinin planlanması, projelendirilmesi ve üretilmesinde
ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
ğ) Eğitim ve öğretim kurumlarının öğretime açılması ve
kapatılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Millî Eğitim Şûrası
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
MADDE 28 – (1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın
bilimsel danışma ve inceleme organıdır.
(2) Kurul, eğitim sisteminin tüm kademelerini temsil edecek nitelikte
bir Başkan ile on üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyeleri dört yıllık süreyle
atanır. Bu süre her defasında bir yıl olmak üzere en fazla üç defa
uzatılabilir. Kurul Başkanı ve üyeleri, en az dört yıllık eğitim veren
yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş, eğitim alanında yaptığı
çalışma ve yayınlarla temayüz etmiş;
a) (Değişik: 1/3/2014-6528/20 md.) Öğretim üyeleri,
b) En az on yıl süreyle öğretmenlik veya okul yöneticiliği yapmış
olanlar,
c) Kamu görevlileri,
arasından seçilir.
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(3) (Değişik: 1/3/2014-6528/20 md.) Kurulda görüşülen konularla
ilgili olarak Bakan onayı ile görevlendirilen ilgili birim amiri veya amirleri
Kurul toplantısına katılır ve oy kullanırlar.
(4) (Değişik: 1/3/2014-6528/20 md.) Kurul görüş ve inceleme
sonuçlarını Bakana sunar.
(5) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının çalışma usûl ve esasları,
Başkan ve üyelerin diğer nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer
hususlar yönetmelikle düzenlenir.
(6) Talim ve Terbiye Kurulu, evrensel değer ve standartları
gözönünde bulundurarak, kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve
toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla aşağıdaki
görevleri yerine getirir:
a) Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders
kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek,
araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşlerini Bakana sunmak.
b) Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları,
ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek,
inceletmek ve sonucunu Bakana sunmak.
c) Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve
ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin
ilke kararlarını Bakanın onayına sunmak.
ç) Eğitim ve öğretimle ilgili konularda Bakanlığın diğer birimleri
tarafından oluşturulacak politika ve stratejilerin belirlenmesinde işbirliği
yapmak.
d) Millî Eğitim Şûrasının sekreterya hizmetlerini yürütmek.
Millî Eğitim Şûrası
MADDE 29 – (1) Millî Eğitim Şûrası, Bakanlığın en yüksek
danışma kuruludur. Eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları
tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevlidir.
(2) Şûranın oluşumu ile çalışma usûl ve esasları yönetmelikle
belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı ile Çalışma Grupları
Taşra teşkilatı
MADDE 30 – (1) Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(2) Her ilde ve ilçede bir millî eğitim müdürlüğü kurulur. İlçe millî
eğitim müdürlükleri, görev ve hizmetleri yürütürken il millî eğitim
müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin sosyal ve ekonomik
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gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak,
bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler
verilebilir. İş durumuna ve ihtiyaca göre millî eğitim müdürlüklerine bağlı
olarak ayrı il ve ilçe birimleri de kurulabilir.
(3) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)
Yurtdışı teşkilatı
MADDE 31 – (1) Bakanlık, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu
Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(2) (Ek: 1/3/2014-6528/21 md.) Yurt dışı teşkilatı kadrolarına
sürekli görevle atanabilmek için atanılan tarih itibarıyla en az bir yıldır
fiilen Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında ya da üniversitelerde çalışıyor
olmak ve görevlendirmenin yapılacağı ülkenin resmî dilini veya Almanca,
Fransızca ya da İngilizce dillerinden birini bilmek şarttır.
(3) (Ek: 1/3/2014-6528/21 md.) Ancak, ikinci fıkrada belirtilen
dillerin resmî dil olarak konuşulduğu ülkelerde, Yükseköğretim Kurulunca
denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini
tamamlayanlar; resmî dili Türkçe ve lehçesi olan ülkelere
görevlendirilecekler ile Bakanlıkta daire başkanı ve üzeri görevlerde fiilen
bulunmuş olanların yurt dışı teşkilatında sürekli görevle atanmalarında
hizmet süresi ve yabancı dil şartı aranmaz.
(4) (Ek: 1/3/2014-6528/21 md.) Yurt dışı sürekli görev süresi üç
yıldır. Bu süre hizmetin gerektirdiği hâllerde Bakanın onayıyla bir katına
kadar uzatılabilir. Daha önce yurt dışı sürekli göreve atananlar, yurt içi
göreve dönmelerinin üzerinden en az iki yıl geçmeden yeniden atanamazlar.
Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacaklarda aranacak
yabancı dil seviyesi, personelin atanması, eğitimi, yeniden atanması,
görevden alınması ile diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle
düzenlenir.
(5) (Ek: 1/3/2014-6528/21 md.) Türkiye’deki veya Yükseköğretim
Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin eğitim
fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde eğitimini başarıyla
bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz oturma ve
çalışma izni bulunanlar, Bakanlıkça mahallînden sözleşmeli statüde
öğretmen olarak istihdam edilebilir. Bunlara, ilgili ülkede sürekli görevle
bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekâr meslek
memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylığının yüzde seksenini geçmemek
üzere Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılır. Bu
kapsamda istihdam edilecek personelin sayısı, nitelikleri, seçim usul ve
esasları, görev yerleri ve süreleri, izinleri, görevlerinin sona erdirilmesi ve
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verilecek iş sonu tazminatı ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul
ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.
Çalışma grupları
MADDE 32 – (1) Bakanlık görev alanına giren konularla ilgili
olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile
ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
MADDE 33 – (1) Bakanlığın her kademedeki yöneticileri,
görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine
ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere
karşı sorumludur.
Yetki devri
MADDE 34 – (1) Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık
yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla,
yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun
araçlarla ilgililere duyurulur.
Koordinasyon ve işbirliği
MADDE 35 – (1) Bakanlık, hizmet ve görevleriyle ilgili konularda,
diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları
mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve
koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
(2) Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara
ilişkin faaliyetlerinde, ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve
koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
(3) Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle
koordinasyonu sağlar.
Düzenleme yetkisi
MADDE 36 – (1) Bakanlık görev, yetki ve sorumluluk alanına giren
ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idarî düzenlemeler yapabilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Atama
MADDE 37 – (1) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve
Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki cetvellerde
sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır.
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(2) Bakan, gerekli gördüğü hâllerde atama yetkisini merkez
teşkilatında alt kademelere, illerde valilere devredebilir.
(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya
alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer
değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları
çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde
sonuçlandırılır. (İptal son cümle: Anayasa Mahkemesinin 6/2/2013
tarihli ve E:2011/123, K:2013/26 sayılı Kararı ile.: Yeniden Düzenleme:
1/3/2014-6528/22 md.) Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer
değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır.
(4) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak
temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve
diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
(5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı
sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları
saklı kalmak kaydıyla, istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya
hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin
verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine bu
amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli
olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle
sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü
yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde
durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar.
(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan
eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde,
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve
yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre
valilerce belirlenir.
(7) (Değişik: 1/3/2014-6528/22 md.) İl Millî Eğitim Müdürü, İl
Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Millî Eğitim Müdürü, İl ve İlçe Millî
Eğitim Şube Müdürü, Maarif Müfettişi, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür
Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların hizmet
sürelerine ve/veya isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle belirlenir.
(8) (Değişik: 1/3/2014-6528/22 md.) Okul ve Kurum Müdürleri, İl
Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve
Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim
Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu
görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların
yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul
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ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler
özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.
(9) (Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Yurt içi veya yurt dışında, yerli
veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması
çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve
kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim
reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla
doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak
öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.
(10) (Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Öğretim üyeleri ile Bakanlıkta
görev yapmakta olan öğretmenlerin dokuzuncu fıkra kapsamındaki
kurumlara atanma ve görevlendirilmelerinde bu Kanun Hükmünde
Kararname, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın
sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Dokuzuncu fıkra
kapsamındaki kurumlara yönetici görevlendirmeleri özlük hakları, atanma
ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.
(11) (Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışanlar kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile aylık, ödenek, her
türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları
kurumlarınca
ödenmek
kaydıyla
geçici
olarak
Bakanlıkta
görevlendirilebilirler.
Kadrolar
MADDE 38 – (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile
kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
(2) Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar; Maliye
Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlık
tarafından hazırlanan yönetmelikte belirlenen norm kadro sayılarına uygun
olarak öğretmen kadroları dışındaki kadrolar merkez ve taşra birimlerine,
öğretmen kadroları ise branşlar esas alınarak okul ve kurumlara dağıtılır.
Dağıtım cetvellerinin vizesine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikte
düzenlenir. İl millî eğitim müdürlüklerine, 37 nci madde çerçevesinde
aylıksız izne ayrılma talebinde bulunan öğretmenlerin izin verilmeden önce
atamalarında kullanılmak amacıyla yeterli sayıda boş öğretmen kadrosu
tahsis edilir. Kapatılan veya norm kadro sayısı azalan okul ve kurumların
ihtiyaç fazlası boş öğretmen kadroları il millî eğitim müdürlüklerine
aktarılır.
Öğretmenlerin emekliliği
MADDE 39 – (1) Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve
Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi
yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan
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personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin
Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır.
Uzman istihdamı
MADDE 40 – (1) Bakanlık merkez teşkilatında; Millî Eğitim
Uzmanları ve Uzman Yardımcıları istihdam edilir.
(2) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)
(3) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)
(4) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)
Maarif Müfettişleri
MADDE 41 – (Ek: 1/3/2014-6528/23 md.)
(1) İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Maarif
Müfettişleri Başkanlığında Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş
Yardımcıları istihdam edilir.
(2) Maarif Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı
Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki
şartlar aranır:
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk,
siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, ilahiyat fakülteleri
ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen
yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak
b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak
(3) Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına, öğretmenlikte sekiz yıl
ve daha fazla hizmeti bulunanlar arasından ayrıca yapılacak yarışma
sınavında başarılı olanlar arasından da atama yapılabilir.
(4) Maarif Müfettiş Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen
çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde
geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde
ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya
sınav hakkını kullanmayanlar Maarif Müfettiş Yardımcısı unvanını
kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
(5) İhtiyaç hâlinde Maarif Müfettişleri, Rehberlik ve Denetim
Başkanlığında görevlendirilebilir.
(6) Maarif Müfettişlerinin, her hizmet bölgesinde iki yıldan az
olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır.
Hizmet bölgelerinin oluşturulması ve bu bölgelerdeki çalışma süreleri;
Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, mesleğe
alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları, atanmaları, çalışma
ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
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Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları, 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının (1) numaralı
bölümünün (j) sırasında öngörülen ek ödemeden aynı usul ve esaslar
dâhilinde yararlandırılır.
Sözleşmeli personel ve ek ödeme
MADDE 42 – (1) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
(2) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
(3) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
(4) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Özel eğitim giderleri
MADDE 43 – (1) Engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye
yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla
asgarî % 20 oranında engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim
değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları
yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan
özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen
destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma,
spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireylerin eğitim giderlerinin
her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Bakanlık bütçesine bu amaçla
konulan ödenekten karşılanır. Bu engelli bireylerin engel grupları ve
dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve
eğitim süreleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınmak
suretiyle yönetmelikle belirlenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim hizmetini sunan veya
yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye
sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanunî faiziyle
birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilir. Bu fiillerin özel eğitim okulları
ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde,
ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.
Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 44 – (1) 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten
kaldırılmıştır. Mevzuatta anılan Kanuna yapılan atıflar bu Kanun
Hükmünde Kararnameye veya ilgili hükümlerine; kapatılan kurul veya
birimlere yapılan atıflar ilgisine göre bu Kanun Hükmünde Kararname ile
kurulan kurul veya birimlere yapılmış sayılır.

86

(2) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim
Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede belirtilen
kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I)
sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
(3) (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile ilgili olup
yerine işlenmiştir.)
(4) (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile
ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Telif ve sınav ücretleri ile yurt dışı okul giderleri
EK MADDE 1 – (Ek: 1/3/2014-6528/24 md.)
(1) Bakanlık;
a) Kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere, okul ve
kurumların eğitim ve öğretim programları, taslak ders kitapları ve diğer
yayınları ile eğitim araç ve gereçlerinin ve Bakanlıkça yapılan sınavların
sorularının hazırlatılması veya inceletilmesi karşılığı ilgili mevzuatı
uyarınca ödenecek bedel ve telif ücretinin,
b) Taslak kitap, ders kitabı, eğitim araç ve gereci ile sınav sorularının
hazırlanmasında görevlendirilenlere, bu amaçlarla oluşturulan komisyon,
sınav başvuru merkezi ve sınav koordinatörlüklerinde görev alan personele,
Bakanlıkça yapılan sınavlarda görev alanlara, sınav güvenliğini sağlamakla
görevlendirilenlere ve benzeri çalışmalarda görev alan diğer personele
ödenecek ücretin,
Bakanlık döner sermaye hesabından ödenmesine ilişkin usul ve
esasları Maliye Bakanlığının görüşünü de alarak tespit eder.
(2) Bakanlığa sunulan taslak ders kitapları ile diğer eğitim araç ve
gereçlerinin incelenmesi ve Bakanlıkça yapılan sınavlar karşılığında
Bakanlık döner sermaye hesabına yatırılacak bedelin tutarı ile tahsiline
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça tespit edilir.
(3) Yurt dışında büyükelçilikler ve başkonsolosluklar aracılığıyla
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren okulların hizmet
binası yapımı, donatımı, kefalet ücreti ve kira giderleri ile Bakanlıkça uygun
görülen diğer ihtiyaçları Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten
karşılanır.
Yeniden yapılanma sürecinde görevlerin yürütülmesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede yer
alan hükümlere göre Bakanlığın yeniden yapılanması tamamlanıncaya
kadar, yeni kurulan birimlere ve kurullara verilen görevlerin, bu Kanun
Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce bu görevleri yerine
getirmekte olan birimler, kurullar ve personel tarafından yürütülmesine
devam edilir.
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Dava ve takip dosyalarının devri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Maliye Bakanlığı uhdesinde Hazine
Avukatları tarafından Bakanlığı temsilen takip edilmekte olan dava
dosyaları ve icra takiplerine ilişkin dosyalar, Maliye Bakanlığı ve
Bakanlıkça müştereken belirlenecek esaslara göre bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa
devredilir. Bu şekilde devredilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak devir
tarihine kadar yapılmış her türlü işlem Bakanlık adına yapılmış sayılır.
Personele dair geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin
yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, Müsteşar
Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Üyesi, Genel Müdür,
Teftiş Kurulu Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, I. Hukuk Müşaviri,
Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı (anahizmet ve yardımcı hizmet
birimi), Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler
Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ile
Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri
hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Genel Müdür
Yardımcısı, Daire Başkanı (anahizmet ve yardımcı hizmet birimi), Daire
Başkanı, Şube Müdürü ve İl Müdürü kadrosunda bulunanlar ilgisine göre
ekli (3) sayılı listede şahıslarına bağlı olarak ihdas edilen Genel Müdür
Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü ve İl Müdürü kadrolarına,
diğerleri ise aynı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına hâlen
bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış
sayılır. Bu fıkra ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadroları ile şahsa bağlı
kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme
gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte
Bakanlıkta Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi ve Eğitim Ataşe Yardımcısı
kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona
erer. Bu kadrolarda bulunanlar, ilgili mevzuatına göre görev süreleri daha
önce dolmamak kaydıyla, 1/7/2012 tarihini geçmemek üzere Eğitim
Müşaviri, Eğitim Ataşesi ve Eğitim Ataşe Yardımcısı kadrolarına yeni bir
atama yapılıncaya kadar bulundukları ülkelerdeki yurtdışı teşkilatına ait
işleri yürütmeye devam eder.
(3) Birinci fıkraya göre Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanmış
sayılanların bu kadrolara atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski
kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü
zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek
ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı
uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders
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karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir
değer olarak esas alınır), atanmış sayıldıkları yeni kadrolara ilişkin olarak
aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil
tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü
ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti
ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net
tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve
kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca fark tazminatı
olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteklerine bağlı
olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara
atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.
(4) Birinci fıkraya göre Bakanlık Müşaviri kadroları ile şahıslarına
bağlı olarak ihdas edilen kadrolara atanmış sayılanlar, Bakan tarafından
belirlenen birimlerde, Bakan tarafından belirlenen görevleri yürütür.
(5) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte
Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, İl
Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına, başka bir
işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır.
Bunların Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcısı olarak geçirdikleri
süreler, İl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak
geçmiş sayılır.
(6) Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettiş, Müfettiş ve
Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, Rehberlik ve Denetim
Başkanlığında ilgisine göre Millî Eğitim Başdenetçisi, Denetçisi ve Denetçi
Yardımcısı kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları
kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların Bakanlık Teftiş Kurulu
Başkanlığında Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında
geçirdikleri süreler Rehberlik ve Denetim Başkanlığında Başdenetçi,
Denetçi ve Denetçi Yardımcısı olarak geçmiş sayılır.
(7) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin
Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan boş ve dolu Başmüfettiş,
Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı, Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş
Yardımcısı kadrolarının unvanı sırasıyla Başdenetçi, Denetçi, Denetçi
Yardımcısı, İl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak
değiştirilmiştir.
Bütçe işlemleri
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bakanlığın 2011 malî yılı harcamaları,
6091 sayılı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye
Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar kapatılan birim ve
kurulların 2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.
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Kadro değişiklikleri
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı
olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece, dolu kadrolarda derece
değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(2) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 6/2/2013 tarihli ve
E:2011/123, K:2013/26 sayılı Kararı ile.)
Düzenleyici işlemler
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin
uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu
düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun
Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur.
Yurtdışı teşkilatının düzenlenmesi
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı ve yurtdışı
birimlerinin 31/12/2012 tarihine kadar kaldırılmasına, birleştirilmesine veya
bulundukları merkezler veya ülkelerin değiştirilmesine Bakan yetkilidir.
Sorunların giderilmesi
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bakanlığın yeniden yapılanması sebebiyle
gerçekleştirilen kapatma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş
işlemleri ile kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlara ilişkin olarak ortaya
çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakan yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek: 4/7/2012-6353/61 md.)
(1) Bakanlığa tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş
bulunan 40.000 öğretmen kadrosuna, 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmadan 2012
yılı içinde atama yapılabilir.
Bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 10 –(Ek: 1/3/2014-6528/25 md.)
(1) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
teşkilatlanıncaya kadar, bu Genel Müdürlüğe verilen görev ve hizmetler
daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve mevcut personel
tarafından yapılmaya devam edilir. Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim
Genel Müdürlüğünün 2014 mali yılı harcamaları, 20/12/2013 tarihli ve 6512
sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye
Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün
ödeneklerinden karşılanır.
(2) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
teşkilatlanıncaya kadar, bu Genel Müdürlüğe verilen görev ve hizmetler
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daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve mevcut personel
tarafından yapılmaya devam edilir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014 mali yılı harcamaları, 6512 sayılı
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığı
tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ödeneklerinden karşılanır.
(3) Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye
Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup
Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra
teşkilatında İl Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî
Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı
tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Talim ve
Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında
bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri
kadrolarına, Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (3)
sayılı liste ile ihdas edilen Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri
ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında
bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı
kadrolarına, hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek
kalmaksızın atanmış sayılır. Ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların
herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
(4) Bu madde uyarınca ekli (3) sayılı listede anılan kadrolara atanmış
sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski
kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü
zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü
ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti
hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni
atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam
ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin
(ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç)
toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir
vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat
olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak
herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara
atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.
(5) Üçüncü fıkraya göre ekli (3) sayılı listedeki Grup Başkanı ve İl
Müdürü kadrolarına atanmış sayılanlar ile geçici 3 üncü maddeye istinaden
şahsa bağlı Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürü
kadrolarına atanmış sayılanlar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğüne bağlı hizmet içi eğitim enstitülerinde görevlendirilir. Üçüncü
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fıkraya göre Eğitim Uzmanı kadrolarına atananlar, Bakanlık merkez ve taşra
teşkilatında Bakan tarafından belirlenen birimlerde sürekli görevle istihdam
edilir. Bunlardan daha önce öğretmen olarak görev yapmış bulunanlar
hizmet süreleri, hizmet puanları ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle,
ihtiyaç bulunan okullarda öğretmen olarak görevlendirilebilir. Bu personelin
sürekli görevle istihdam edildiği yerle ilgili olarak 10/2/1954 tarihli ve 6245
sayılı Harcırah Kanununun geçici göreve ilişkin hükümleri uygulanmaz.
(6) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin
Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan boş ve dolu İl Eğitim
Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarının unvanı sırasıyla
Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı olarak değiştirilmiştir.
(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Millî Eğitim Başdenetçisi,
Millî Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlar
Maarif Müfettişi, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen
Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Maarif Müfettiş Yardımcısı
kadrolarına, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro
dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî
Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve
İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçirdikleri süreler, ilgisine göre
Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı olarak geçmiş sayılır. Bu
şekilde Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmış
sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan
mevzuat hükümlerine göre söz konusu kadrolarına bağlı olarak mali haklar
kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının, atanmış
sayıldıkları kadro unvanları için öngörülen mali haklar toplamı net
tutarından fazla olması hâlinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte anılan
kadro unvanlarında bulunanlar hakkında (Millî Eğitim Denetçi
Yardımcılığından Maarif Müfettişliği kadrolarına atananlar dâhil), atanmış
sayıldıkları kadroda bulundukları sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur.
(8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve
Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev
yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014
ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin
tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme
gerek kalmaksızın sona erer.
(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; bir
defaya mahsus olmak ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I)
sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan Millî Eğitim
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Uzmanı unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, kamu
kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen
ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra
657 sayılı Kanunun 36 ncımaddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı
bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara
atanmış olanlar, Bakanlığın görev alanı ile ilgili dallarda doktora yapmış
olmak kaydıyla üniversite öğretim elemanları ile öğretmenler arasından
Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere göre yapılacak sınavda başarılı
olanlar Millî Eğitim Uzmanı olarak atanabilir. Bu şekilde atanacakların
mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları ve Bakanlıkça
belirlenecek düzeyde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları gerekir.
Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) SAYILI CETVEL
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATI
Müsteşar

Talim ve
Terbiye
Kurulu

Müsteşar
Yardımcısı

Hizmet Birimleri
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Müsteşar

Talim ve
Terbiye
Kurulu

Müsteşar
Yardımcısı
Müsteşar
Yardımcısı
Müsteşar
Yardımcısı
Müsteşar
Yardımcısı
Müsteşar
Yardımcısı

1) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
2) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
3) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü
4) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
5) Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
6) Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü
7) Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürlüğü
8) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
9) Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürlüğü
10) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler
Genel Müdürlüğü
11) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
12) Strateji Geliştirme Başkanlığı
13) Hukuk Müşavirliği
14) İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü
15) Destek Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
16) Bilgi İşlem Grup Başkanlığı
17) İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı
18) Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği
19) Özel Kalem Müdürlüğü

(II) SAYILI CETVEL
(Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
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652 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN
İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ
GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren
Kanunun/KHK’nin/
İptal Eden Anayasa
Mahkemesi
Kararının
Numarası
KHK/662

652 sayılı KHK’nin
değişen veya iptal edilen
maddeleri

Yürürlüğe Giriş
Tarihi

8, 13, 21, 23, 27, 37

2/11/2011

KHK/666

6353

37, Geçici Madde 9

14/1/2012
tarihinden geçerli
olmak üzere
2/11/2011
12/7/2012

6462

2, 43

3/5/2013

6495

17, 40

2/8/2013

42, (II) sayılı Cetvel

Anayasa
Mahkemesi’nin
27/12/2012 tarihli ve
E.: 2011/139, K.:
2012/205 sayılı Kararı
Anayasa
Mahkemesi’nin
6/2/2013 tarihli ve E.:
2011/123, K.: 2013/26
sayılı Kararı
6528

42

37, Geçici Madde 5
6, 8, 14, 15/A, 15/B, 16,
17, 22, 23, 28, 30, 31, 37,
40, 41, Ek Madde 1,
Geçici Madde 10,

10/10/2013

31/12/2013

14/3/2014
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3. BAKANLAR KURULU KARARLARI
3.1. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE
ÖĞRETMENLERİNİN
DERS
VE
EK
DERS
SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR
Bakanlar Kurulu Kararı
Resmî Gazete

:1/12/2006-2006/11350
:16.12.2006/26378

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Millî Eğitim Bakanlığının
yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık
ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık
ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer
hususları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Karar, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra
teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
kurumlarını, hizmet içi eğitimleri, kurs ve seminerleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Karar, 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile
İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri
Hakkında Kanun ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 89 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;
a) Alan: Öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programına bağlı
olarak atandıkları öğretmenlik dalını,
b) Aylık karşılığı ders görevi: Aylık karşılığında okutulmak zorunda
olunan dersleri,
c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
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d) Ders niteliğinde yönetim görevi: Bakanlık merkez ve taşra
teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında görevli personelin inceleme, araştırma, planlama,
programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinden ek ders
görevi olarak kabul edilen etkinlikleri,
e) Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne
kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,
f) Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti
karşılığında okutulan dersleri,
g) Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan
yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'den sonra başlayan yüz yüze
eğitimi,
ğ) Hazırlık ve planlama görevi: Her derece ve türdeki örgün ve
yaygın eğitim kurumu öğretmenlerinin ders dışı hazırlık, planlama veya
sosyal hizmetler gibi ek ders görevi sayılan etkinliklerini,
h)(Değişik :24/9/2012-2012/3773 B.K.K.) Müdür yetkili öğretmen:
Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilkokullarda sınıf öğretmenliği görevi
yanında yönetim hizmetlerini de yürüten öğretmeni,
ı) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının
başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
i) Öğretmen: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında, kurs ve seminerlerde eğitim ve öğretim hizmetlerini
yürütenleri,
j) Örgün eğitim kurumu: Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim
kurumlarını,
k) Tam gün tam yıl eğitim: Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim
kurumlarının fizikî kapasitelerinden azamî derecede yararlanılması
amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere 07.0024.00 saatleri arasında fiilen yapılan eğitim ve öğretimi,
l) Yaygın eğitim kurumu: Örgün eğitimin yanında veya dışında
eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği eğitim kurumlarını,
m) Yönetici: Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile her derece ve
türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetim görevi alanları,
n) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında
yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde
belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin
eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında
öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
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Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler
Aylık karşılığı ders görevi
MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında
görevli;
a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür
başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,
b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,
c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,
ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,
ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle
alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri
üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.
Ek ders görevi
MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında
görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;
a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6
saate,
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu
olmak üzere haftada 15 saate,
c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak
üzere haftada 24 saate,
kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya
kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında
da ek ders görevi verilebilir.
(2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs
öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında
ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi
sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi
öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları
bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir
öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana
sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri
için 12 saati geçemez.
(3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve
sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek
üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti
ödenir.
(4) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar
öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi
verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve
laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve
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gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde
bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada
10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi
sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde “Planlama ve Bakım-Onarım
Görevi” adıyla gösterilir ve haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri
içinde verilir.
(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve
laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün
eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik
faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile
sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu
görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım
çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu
kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber
öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti
ödenir.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri
MADDE 7- (1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler
tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların
temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen
derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir.
Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı,
unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir.
Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları
MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek
ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;
a) Ders yılı içinde;
1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle
derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda
düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl
sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen
yetiştirme kurslarında veya programlarında,
2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve
kurumlarda bu programlar için,
3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve
kültür birliği bulunan soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize
uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,
4) Okuma-yazma kurslarında,
5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri
kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,
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6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında
gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,
görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,
b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;
1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında,
2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6
numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde,
görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar
ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar,
ek ders görevi verilebilir.
(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi
ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders
görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.
(3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen
eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen
görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere,
fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı
olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.
Ders ücreti karşılığında görevlendirme
MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) (Değişik :24/9/2012-2012/3773 B.K.K.) Bu Karar kapsamındaki
yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine
ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi,
ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada
30 saate,
kadar ek ders görevi verilebilir.
b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici
olarak nitelendirilenlerden;
1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve
yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ek Ders Görevinden Sayılan Hâller
Ders niteliğinde yönetim görevi
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MADDE 10- (1) İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme,
araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim
gibi görevlerinden;
a) Bakanlık merkez teşkilâtında görevli; müsteşar, müsteşar
yardımcısı, talim ve terbiye kurulu başkanı ve üyeleri, teftiş kurulu başkanı,
strateji geliştirme başkanı, genel müdür, I. hukuk müşaviri, genel müdür
yardımcısı, bakanlık başmüfettişi, bakanlık müfettişi, bakanlık müfettiş
yardımcısı, bakanlık müşaviri, hukuk müşaviri, savunma sekreteri, basın ve
halkla ilişkiler müşaviri, daire başkanı, müdür, şube müdürü, talim ve
terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, malî hizmetler uzmanı, mali
hizmetler uzman yardımcısı, savunma ve sivil savunma uzmanı, uzman,
şef ve raportörlerin haftada 15 saati,
b) Bakanlık taşra teşkilâtında görevli; millî eğitim müdürü, millî
eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, tesis müdürü, sivil savunma
uzmanı, uzman, ilköğretim müfettişi, ilköğretim müfettiş yardımcısı ve
şeflerin haftada 15 saati,
c) Azınlık okullarında görevli olanlar dâhil her derece ve türdeki
örgün ve yaygın eğitim kurumlarından;
1) Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür
başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere,
haftada 30 saati,
2) Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının
haftada 30 saati,
3) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri,
spor liseleri, (Değişik :18/4/2008-2008/13567 B.K.K.) kız ve erkek
teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve
kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür ve müdür
başyardımcılarının haftada 25 saati,
4) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının
müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 20 saati,
5) (Değişik : 17/1/2011-2011/1328 B.K.K.) Yatılı ve pansiyonlu
okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati
ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati,
6) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri,
spor liseleri, (Değişik :18/4/2008-2008/13567 B.K.K.) kız ve erkek
teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve
kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür yardımcılarının haftada
20 saati,
7) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okulları müdür
yardımcılarının haftada 18 saati,
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ç) Müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 12
saati, ders yılı içerisinde ise haftada 3 saati,
d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber
öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati,
e) Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve
kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi
verilen engelliler sınıf öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 15 saati,
f) Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan “Araştırma”,
“Tanıtım ve Pazarlama” ve “Tasarım” bölümlerinde görevli öğretmenlerin
ders yılı süresince haftada 15 saati,
ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma
karşılığında ek ders ücreti ödenir.
(2) Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılanlardan
durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede,
sadece miktarı fazla olan dikkate alınır.
Hazırlık ve planlama görevi
MADDE 11- (1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç,
müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere
Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları
her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında
ayrıca ek ders ücreti ödenir.
Sınav görevi
MADDE 12- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk,
dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî
formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması
sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri
kaydıyla, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5
saat ek ders ücreti ödenir.
(2) Sınav komisyonu üyeliği ve sınav gözcülüğü görevleri
kapsamında;
a) Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği
ve 15'ten fazla sınav gözcülüğü görevleri,
b) Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav
gözcülüğü,
c) Yöneticiler,
için ücret ödenmez.
(3) Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok
programlı liselerde atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda
öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması
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durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki “Bir öğretim
yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği için ücret ödenmez”
hükmü uygulanmaz.
(4) Atölye ve laboratuvar ders programı ile birlikte okutulan
endüstriyel teorik dersler, bu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında
atölye ve laboratuvar dersi sayılır.
(5) Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak
öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezî sistemle yapılan sınavlarda
il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve
gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu
için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner
sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz.
Belleticilik görevi
MADDE 13- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme,
yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde
belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4
saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave
olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3'ten fazla
belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati
geçemez.
(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı
belleticilik görevi verilmez.
Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve
öğretmenleri
MADDE 14- (1) Yaygın eğitim enstitüsü, açık öğretim okulu,
gençlik ve izcilik eğitim tesisleri, akşam sanat okulu müdürlükleri,
televizyon ve radyo programları ile göze ve kulağa hitap eden üç boyutlu
araçlarla eğitim-öğretim yapılan, ders araç ve gereçleri üretilen, Bakanlığa
bağlı okullara gündüzlü ve yatılı olarak alınacak öğrenci adaylarına
uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için soru kitapçığı ve test
hazırlanan akşam sanat okulları yöneticilerine haftada 20, öğretmenlerine
haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir.
İşletmelerde meslek eğitimi
MADDE 15- (1) İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve
kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday
çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu
ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, meslekî rehberlikte bulunmak
üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi sayılır.
(2) Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde “işletmelerde meslek
eğitimi” adıyla gösterilir ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci,
çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum
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müdürlüğünce hazırlanacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanacak
programlara göre haftada;
a) Meslekî eğitim merkezlerinde;
1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati,
2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati,
b) Diğer okul ve kurumlarda;
1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,
2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati,
geçmemek üzere okutabilecekleri azamî ek ders saatleri kapsamında
verilir.
(3) Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli
sayıda işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi
ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen
yönetici ve öğretmenlerin ek ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci
fıkraları kapsamında belirlenir.
Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller
MADDE 16- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu
Karar kapsamında bulunan personelden;
a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde
düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde
görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince,
görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu
görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının
bulunduğu kurumca ödenir.
b) (Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve
mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde
görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların
hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu
bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul
bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının
yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde
ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde
üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde
yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.
(2) (Ek fıkra :24/11/2008-2008/14575 B.K.K.) Bakanlık merkez
teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan
veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak
üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir
görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen
yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler
için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak

104

ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak
üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine
verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve
başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar
ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.
Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin
mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek
ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek
ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders
okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri
bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.
(3) (Ek fıkra : 21/10/2013-2013/5516 B.K.K.) Bakan veya yetkili
kıldığı makam tarafından branşı Bilişim Teknolojileri ve ElektrikElektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) olan öğretmenler arasından
Bakanlık Bilgi İşlem Grup Başkanlığında geçici olarak görevlendirilen
yönetici ve öğretmenler, her yıl yeniden onay alınmak ve fiilen görev
yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere aylık
karşılığı ders görevi veya görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek
ders
görevi
bulunup
bulunmadığına
bakılmaksızın
göreve
başladıkları tarihten itibaren haftada 27 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar
ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.
Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin
mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek
ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek
ders ücreti ödenmez.(14)
Ders dışı eğitim çalışmaları
MADDE 17- (1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları,
halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim
olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran
öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi
saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti
üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1
saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek
toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati
sayısının %5'ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde
aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile
benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul
müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.
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(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek
ders görevi verilmez.
Okulda bulunma zorunluluğu
MADDE 18- (1) (Değişik : 24/9/2012-2012/3773 B.K.K.)
İlkokullarda yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen resimiş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan
öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda
bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle
ilgili işleri yapmaları hâlinde, verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır.
Kurul ve komisyon üyeliği
MADDE 19- (1) Aslî görevleri dışında, diploma denklik işlemlerini
yürüten yabancı dil dersi öğretmenlerinin sonuçlandırdıkları her 5 denklik
işlemi 1 ek ders saati sayılır ve karşılığında ek ders ücreti ödenir.
(2) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları
öğretmenlerine çeşitli mevzuatla verilen kurul ve komisyon üyeliği
görevinin yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmesi halinde bu görevler,
yarıyıl ve yaz tatiliyle sınırlı olmak ve fiilen görev yapılmak kaydıyla ek
ders görevinden sayılır ve karşılığında her gün için 3 saat ek ders ücreti
ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme
MADDE 20 - (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere
alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki
dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini
dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî
eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî
eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini
kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle
isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az
olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri
belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak
kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer
alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda
görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini
izlemek zorundadır.
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(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin
girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini
dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara
verilemez.
Geçici görevlendirme
MADDE 21- Yürürlükten kaldırılmıştır. (24/11/2008-2008/14575
B.K.K.)
Vekâlet görevi
MADDE 22- (1 )(Değişik :24/9/2012-2012/3773 B.K.K.) Öğretmen
yetersizliği nedeniyle ilkokullarda görevlendirilen vekil öğretmenlerin aylık
karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısının
tespitinde ve ek ders ücretinin ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tâbi
olduğu hükümler uygulanır. (11)
(2) Bunun dışındaki diğer görevlere asaleten atanma şartlarını
taşıyanlardan, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya
görevler için Bakan, diğer kadro ve görevler için asili atamaya yetkili amir
tarafından boş kadrolara vekâleten atananlara, yalnızca vekâlet edilen
kadroya ilişkin ek ders ücreti vekâlet görevinde bulunduğu kurumca ödenir.
(2) Boş bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticiliklerine
(okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı), sınav şartı
öngörülenler için (bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması
dahil) asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşıyanlardan asılı
atamaya yetkili amir tarafından vekaleten atananlara, vekaletleri süresince
yalnızca vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, vekalet görevinde
bulunulan örgün ve yaygın eğitim kurumunca ödenir.
Dağıtım
MADDE 23- (1) Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16
ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ek ders saati sayıları haftanın çalışma
günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması hâlinde kalan ek ders
saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir.
Alanların tespiti
MADDE 24- (1) Hangi okul mezunlarının, hangi derece ve türdeki
okul ve kurumlarda hangi dersleri alanları içinde okutabilecekleri Talim ve
Terbiye Kurulunca belirlenir.
Görevin fiilen yapılması
MADDE 25- (1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi
için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan
veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda
belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama
yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu
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Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin
gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer
gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.
(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli
koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal
faizi ile birlikte geri alınır.
(3) Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç,
her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.
(Ek
cümle :24/11/2008-2008/14575
B.K.K.) Ancak,
fiilen
yapılmayan ders karşılığı ek ders ücret ödemeleri nedeniyle 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca
yapılmakta olan ek ödemeden yararlanamayanlar için bu fıkra hükmü
uygulanmaz.
Diğer okul ve kurumlarda ders görevi
MADDE 26- (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve
öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini
tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer
kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev
aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir.
Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi
okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları
ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati
geçemez.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yönetici ve
öğretmenlere, bu Kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerine göre verilen ek ders
görevleri istisnadır.
Ek ders görevini yapmayanlar
MADDE 27- (1) Bu Karara göre zorunlu ek ders görevi
verilenlerden, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın bu görevini yerine
getirmeyenler aslî görevlerini yapmamış sayılır.
Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ders görevi
MADDE 28- (1) Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı arasında imzalanan Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik
Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü ile bu Protokol
doğrultusunda hazırlanan Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına
Bağlı
Eğitim-Öğretim
Kurumlarında
Yapacakları
Öğretmenlik
Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca, öğretmen yetiştiren yüksek
öğretim kurumlarındaki öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi
derslerinden Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik
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Uygulaması derslerini Bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim-öğretim
kurumlarında yapmaları amacıyla; millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür
yardımcısı, şube müdürü, okul yöneticileri ile öğretmenlere "öğretmenlik
uygulaması görevi” verilebilir.
(2) Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması
derslerinin yürütülmesinde görev alacak millî eğitim müdürlüğü uygulama
koordinatörü, uygulama okulu müdürü ve uygulama okulu koordinatörünün,
öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi
uygulamasına yönelik iletişim, koordinasyon, rehberlik ve danışmanlık gibi
görevlerinden;
a) Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün haftada 4
saati,
b) Uygulama okulu müdürünün haftada 2 saati,
c) Uygulama okulu koordinatörünün haftada 2 saati,
ek ders görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir.
(3) Uygulama öğretmenlerine ise Okul Deneyimi I ve Okul
Deneyimi II derslerinin her birinden haftada 4'er saat, Öğretmenlik
Uygulaması dersinden haftada 6 saat ek ders görevi verilebilir. Ancak,
uygulama öğretmenlerine bu kapsamda verilecek ek ders saati sayısının
toplamı haftada 10 saati geçemez.
(4) Her bir üniversite için il veya ilçede ayrı bir millî eğitim
müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulamanın yapıldığı okullarda ise
müdür yardımcılarından biri uygulama okulu koordinatörü olarak
görevlendirilir. Uygulamaların hangi okullarda yapılacağı, görev verilen
yönetici ve öğretmenlerin il, ilçe, okul ve branş bazında sayıları; Öğretmen
Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında
Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre
her öğretim yılı için yeniden belirlenir. Uygulama sonuçları Maliye
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca
her öğretim yılı sonunda değerlendirilir.
(5) Bu madde kapsamında ödenecek ek ders ücretleri, ilgili
üniversitelerce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi
uyarınca ödenir.
Ders saatleri çizelgesi
MADDE 29- (1) Yönetici ve öğretmenlerin haftalık ders ve ek ders
saatleri ekli çizelgede gösterilmiştir.
Ek ders birim ücreti
MADDE 30- (1) Bu Karar kapsamında kendilerine ders görevi
verilenler ile verilmiş sayılanlara, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi
uyarınca ek ders ücreti ödenir.
Yürürlükten kaldırma
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MADDE 31- (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
2/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek
Ders Saatlerine İlişkin Esaslar” yürürlükten kaldırılmıştır.
EK MADDE 1 – (1) (24/11/2008-2008/14575 B.K.K.) İl millî
eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürlerine
haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş
yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenir.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mülga araştırma planlama ve
koordinasyon kurulu uzmanlarının 2/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı
Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar ile
verilmiş bulunan hakları saklıdır.
Öğretmen unvanlı olmayan bazı personel
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 26/1/2006 tarihli ve 5450 sayılı Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına
Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Bakanlığa devredilen
personelden Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı
kadrolarda bulunanlar, bu Kararın uygulanmasında atölye ve laboratuvar
öğretmenleri kapsamında değerlendirilir.
Diğer kurumların bazı eğitim faaliyetleri
GEÇİCİ MADDE 3- (1) 31/7/2007 tarihine kadar, 31 inci madde ile
yürürlükten kaldırılan 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili
hükümleri, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Kurumların Eleman Yetiştirmek Üzere Açtıkları
Mesleki Okullarda Görev Alacak Yönetici ve Öğretmenlere Uygulanacak
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar'ın 8 inci maddesinde yapılan
atıflar yönünden uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 5- (24/09/2012-2012/3773 B.K.K.) (1) Gençlik
ve Spor Bakanlığınca yürütülen okul sporları, halk oyunları ve izcilik
faaliyetleri kapsamında geçi olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler,
görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın ulusal bayram ve genel tatiller ile cumartesi,
pazar, yarıyıl ve yaz tatili de dahil olmak üzere fiilen görev yaptıkları her
gün için 3 (üç) saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders
ücretleri kadrolarının bulunduğu kurum tarafından ödenir. Alınacak onayda
görevlendirilen personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti, görev
süresi ve diğer hususlar belirtilir.
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(2) Birinci fıkra hükmü bu Karar'ın Resmi Gazetede yayımlandığı
tarihi takip eden iki öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere uygulanır ve bu
kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele aynı günlerde asıl görevi
için öngörülen ek ders ücreti ayrıca ödenmez.(12)

Yürürlük
MADDE 32- (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak
hazırlanan bu Karar, 1/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33- (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS
SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATINYÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren BKK Tarih ve No:
13/7/2007-2007/12399 B.K.K.
18/4/2008-2008/13567 B.K.K

Yürürlüğe Giriş
RG Tarih ve
Sayı
21.7.2007/26589
10.5.2008/26872

24/11/2008-2008/14575 B.K.K.

23.1.2009/27119

30/6/2010-2010/681 B.K.K.
17/1/2011-2011/1328 B.K.K.

25.7.2010/27652

24/8/2012-2012/3671 B.K.K.

10.9.2012/28407

24/9/2012-2012/3673 B.K.K.

09.10.2012/28436

13.2.2011/27845
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