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YONETMELiK

Milli EEitim BakarflFndan:

MiLLi EeiTiM BAKANLIdI oRrAodRETiM KURUMLART
yoNETMELidiNDE DEGI$iKLiK YAPILMASINA

DAhYONf,TMDLIK
MADDE

| - j/9/2013 tarihli ve 28758 sayrl

Resml Gazete'dc yayrrnlanan MiUi EEitim Bakanhgr OrtaOsetim Kurumlafl YonetmeliEinir 9 uncu

maddesinin iigitncu ve ddrdtlncii fikralafl aiaErdaki $ekilde degiqtirilmi$ir.
.,(3) Mesleki ve teknik ortaotsetim programlannda bL ders saati, mesleki alan uygulamalanna iligkin derslerin egitiminin okuykuumun atolye
yapllm staj siiresi 60
ve laboratuvarlannda yaprlrnasr hdlinde 40 dakikA igleunelerde yaprllnasr durumunda ise 60 dakikadrr. Okulda veya i$lehnede
dakika uzednden degerlendirilir.
gbre
(4) iqlehnelerdeki meslcki egitimin giindiiz yapllmasr esasttr. A^aak22l5/2003 tarihli ve 4857 sayrll iq Kanununun 73 iincii maddesile
yllm
zamanlaflnda
belli
ile
iktim
Ye
prograrn
dzelligi
Qah$an
ve
tllruniiLn
Frtlafl
sanayiye ait iqlerin drsudaki diger seldorlerde mesleki eEilim, selddriln
i$letmeler dikkate allnank il istihdam ve mesleki egitim kurulunun karanyla gunde 8 saati ve saat 22:00'yi gegmemek uzere gece de yapllabilir."
MADDE 2 - Aynr Ydnetmeligin 10 uncu maddesinin ugilncil fikaslna a$agrdaki cilmle eklenmi$tir'
..Mesleki ve teknik ortadtsetim kurumlanrun gergeve dtsetim pro$amlan ve haftalft ders gizelgelerinde yer alan mesleki alan/dal uygulamalanna iliikin
derslerin igletmelerde yaprlmast durumunda bu dersler i$letmelerde mesleki egitim olarak adlandtrtltr."
MADDE 3 - A],nr Yonetmeligin 12 nci maddesinin birinci fikasr agafrdaki Sekilde daEi$irilmittir.
,,(1) Haz[lanan hafrahk ders programl okul mudtutlnitn onayna baf,h olarak uygulamaya konulur, Bu programda ydnetici ve ogrctmenlerin
okutacaklafl dersledn gun ve saatlere gore dagrhml yaprh ve ilgililere y^zlh olarak imza kargrlF du),!rulur."
MADDE 4 - Ayru Ydnetmeligin 14 iincii maddosinin birinci fikrasl a$aBrdaki $ekilde degi$tirilmi$tir.
"(l) Okullann haia sonu, yanyll ve yaz tatili dr$lndaki resmi tatil gtlnleri, l7l3/19E1 tarihli ve 2429 s"ytlt Ulusal Ba)ram ve Genel Tatiller
Hal.ikmda Kanun ile 1614/2012 tf[ihli ve2\l2l3073 say l Bakanlar Kurulu Karafl ile )'llrurlilfe konulan Ulusal ve Resmi Ba]ramlar ile Mahalli Kwtulul

Giinleri, Atatilrk GUnleri ve Tarihi Gl.tnlerde Yapllacak Toren ve Kutlamalar Yonotmeligi hukuml€rine gdre belirlenk ve yrlltk galtgma takviminde
belirtilir."
MADDE 5 - Alnl Ydnetmeligin l5 inci maddesinin ikinci fikiasrnln son curnlesi a5a$daki gekilde degiltirilmi$ir.
"i$lehnelerd€ beceri eEitimi gdren dtsonciler de bu f*ra kapsamrnda degerlendi.ilir."
MADDE 6 - Aynr Ydnetmeligin 18 inci rnaddesine a'a$daki fika eklenmigtir.
"(2) fltsencilere, spor egitimi imkAnlannm yaygn olarak sunulmasr, okullarda sporun geliitirilnesi, spora ilgi duyan yetcnckli d$encilerin
sportif gah$malannln takip edilmesi amacryla dgrcnci, otsehnen, veli ve okul ydneticileridn katlhmr ile okul spor kulilbil kurulabilir."

Aym Ydnehneligin 20 nci maddesinin itgilnctl fikasr agatrdaki qekilde defigtirilmigtir.
srnav puan ve yerlogirmeye esas puan kullamlarak dErenci alan gttzol sanatlar liseleri, spor liseleri il€ klasik sanatlar ve musiki
programr/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselgrine dtsenci allml ve kaylt i$lemle Bakanllkga belirlenen usul ve esaslara gdre yaptlrr."
MADDE 8 - Aynl Y0netmcligin 23 tlncu madd€sinin ikinci fikrasrnrn (g) bendinde yer alao "Anne veya babasr dlen' ibaresinden sonra gelmek
iizere "," ibaresi eklenmig, "gazi gocuklaflmn" ibaresi "gazi gocuklafl, milli sporcu olan dgrenciler ile tutuklu ve hUkUmlt otsencilerin" olarak
degigtirilrnil ve aynl flkaya atagrdaki bent ekleuniitir.
"h) 8 inci smlfi tamamlayan ve Diyanet igleri Batkanllgmca hafizllk belgesi verilen ancak yerlegirmeye esas puanr bulurunayan ya da herhangi
bir ortadgretim kurumuna yerle$emeyen dgrenciler tercihleri de dikkat€ almarak hafizhk progamr uygulayan Alladolu imam hatip liselerine komisyonca
dengeli bir Sekilde yerlegtirilir."
MADDE 9 - Aynr Ydletmeligin 25 inci maddesinin birinci frkasrmn (b) ve ikinci frkasrmn (b) bentleri aqagdaki tekilde degi5tirilmi$ir,
"b) Hazrrhk srmfi ve 9 uncu suflaxa her yl aluacak otseoci ve olugturulacak qube sayrsr, okulun fiziK imkdn ve donantmr dikkate alnarak
komisyon tarafmdan tutanakla tespit edilir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, gitzel sanatlar liseleri ile dzel program ve proje uygllayan
€gidm kuumlaflnda bir beye alrnacak dprenci saysr 30; Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde,
gok programh Anadolu liselerinde ve mesleki ve teknik egitim merkezlerinde ise bir gubeye almacak dgrenci sayrsr 34'tur."
"b) Yet€nek srnav puanr ve yerlegtimeye esas puan kullamlarak dflrenci alan gtlzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki
proga$tprojesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine almacak dgenci saysr ve agrlacak be sayrsr Bakanllkga belirlenen takvime gdre ilge ve il
miln egitim miidiirlilklerince onaylanarak Bakanlgm ilgili btuimine elektronik ortamda bildifilir. Yapllan degerlendirme sonunda belirlenen kontenjan

MADDE

7

-

"(3) Yetenek

ilgili birim tarafindan ilan edilir."
MADDE 10 - Aynr Ydnetmeligin 28 inci maddesinin birinci ikasrna a$agrdaki ciimle eklenmi$ir.
"12 rci smrfi yurtdlglnda tamarnlayamk gelen dgrencilor igin duzenlenen denklik belgesine dayall olamk kaylth oldugu okul mod0rlugtnce ortaotsetim
diplomasl verilir."

ll - A),m YdnetmeliEin 30 uncu maddesinin birinci fikasr ajagrdaki $ekilde degi$tirilmiitir.
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlanna gegi$ igin ortadgretim kurumlanrun 9 uncu smrfinr dolrudan gegen ve
ylsonu ba;an puam en az 70 olan d$enciler basvurabilir. Batvuru ve yerlegtirme i$lemleri Bakanhkga belirlenen esaslara ve kayt takvirnine gdre e-Okul
sistemi tlzeri[den yap tr."
MADDE 12 - Aynr Ydnohneligin 36 ncr maddesinin iigiincii ve beginci fikalan aqatrdaki gekilde de[igtirilmig ve aynr maddeye a;agdaki frka
MADDE

"(l)

eklenmistir.

"(3) Yurt iginde ve yurtdqrnd4 bilim, tiyaho, spor, mllzik, folklor, beceri yangmasr ve bonzeri egiticikitltiirel faaliyetlerc ve bunlann h^zrlk
Bakanlk, mahalli miilki amirleri ve/veya milll egitim miidilrlilklerince izin vedlen dlrenciler ile Genglik ve Spor BakanLlrnca

gahgmalarma katrlmasrna

belirlenen faaliyetin hazrld< donemi ve organizasyon sihecine katllan dtsenciler, okula devam edemedikleri surece faaliyet izinli sayrlrrlar ve bu sllre
devansrzhk sttesine d6hil edilmez. Ancak faaliyet igin verilen izinlerin toplamr bir egitim ve ogetim ylrrun yansmdan fazla olamaz. Yurt igindeki

faaliyetlere kat an dtsencilere milli egitim mtldl.lrlitklednce, )utdr$rndaki faaliyetlere katrlan dtsencilere ise Bakanlk velveya mahalli mulki idare
amirlerince izin verilfu. Bu d$encilerin ba;a durumlanmn belirlsnebilmesi igin iki ddnem puanr almrg olmalart gerekir."

.

,,(5) DevamsEhk soresi dzitru$z l0 g0nlt, toplamda 30 gr.inil asan dtsenciler, ders puanlan ne olursa olsun ba5ansrz saylllr ve durumlarl yazlll
devlet hastanelerinde kontrol kaylt[ silrekli
olarak velilerine bildi lir. Ancak itniversire hastaneleri, egitim ve arattrrma hastaneleri veya tam telekkullii
emniyet ve asayi$ birimlerinin resmi
tedaviyi ya da organ naklini gercktiren hastallgl bulunanlar, kaynaghrma ve 6zel egitim geroKirenler, sosyal hizmet,
l0 gtlnt gegmemek kaydryla toplam
raporlan dogrultusunda koruma ve bakrm altrna alnanlar ile tutuklu dtsencilerin OzLlrsiiz devamsElft stlresi
takip eden ogretim yrlnda
devarnsrzhk stiresi 60 giln olank uygulanr, DevamsEhk nedeniyle ba'ansrz sayrlan ve dtsenim hakkr bulunan ogrenciler
gondedlir'"
okula devam ettidlir. $Senim haklo bulunmayanlar ise okutla iligikleri kesilerek Agrk O$etim Lisesi veya Mosleki Aqlk Olretim Lisesine
,.(9) yanyl ve yaz tatili suresince illetmelede mesleki egitim gdlen dsencilerin 3306 sayrh Kanun kapsamrnda kullandrklart llcretli ve iicr€tsiz

izin silroleri devarnstzhktan sayrlmaz. Ancak Ozihsiiz devamsEhk suresi licretsiz izin silrcsinden do$litr."
MADDE 13 - Aynr yonermeligin 37 nci maddesinin birinci fikrasmm (b) ye (c) bentlori ile iig0ncu fikas1 ataBrdaki Sekilde degi$tirilmil; miilga
yedinci fikasr alafrdaki qekilde yeniden dilzenlenmig ve be$inci fikast yilrilrltikten kaldnlmrqttr,
"b) Okullar arasrnda onuncu smf dtsencileri igin temmuz aymln sonuna kadar,
c) Diger okullardal bu okullar4 onuncu snlfdlFeDcileri igin temmuz ayl sonuna kadar,"
.,(3) fradtsetime yerlestineye esas puanla birlikte dzel yetenolg mulakat, mtlakat ve beden yeterliligi slnavlyla dgrenci alman alanlar ile saghk
alanlanna diger alan ve ofiadtsetim kwurnlanndan nakil ve gegb yap maz."
"(7) Uluslararasl Bakalorya (IB) Program uygulayan okullar4 digcr okullardan nakil ve gegil yapacak otsonciler kontenjan dl$l degerlendirilir,"
MADDE 14 - Aym YdnotmoliEin 38 inci maddesinin ddrdtlnc0 flkasrnn (a) bendi atagrdaki Fkilde degi$tirilmi$ir.
,,a)
Nakil ve gegi$ ba{rurusu, arahk ve mayrs aylan harig olmak ilzere her ayrn ilk i$ gununden batlayarak son it gilnlndon dnce veli tarafindan
galgma saatleri igerisinde dtsoncinin ogrenim gOrdUgU okul miidiirlughe dilekge ile yaplhr. Balwru, ttgrencinin nakil $anlannt ta-gtmasr halinde naklen
gidilnek istenilen okul mUdUrliigiine e-Okul sistemi ilzerinden iletilir. Onay veya ret i$lemi nakil istenilen okul miidilrlugunce e-Okul sistemi Uzerindon
ayn son i! gurxo galtma saatleri igerisinde gergeklegtirilir."
MADDE 15 - Aynr Ydnetmeligin 39 uncu maddesinin birinci fikasll|rn (a) bendi ile ugtincit ve be$inci filsalan aiagrdaki tekilde degi$tirilmigtir.
"a) Gtz€l sanadar liseleri ile spor liselerine kendi tiirlerinden sade.ce aynr alan/bdliim arasrnda her struf seviyesinde dlrenci nakli yaptlu.
Universitelerin b[nyesinde bulunan konservatuarlda bagll ortadsetim okul veya kurumlan ilo dzel ortadtsetim kurumlanndan da nakil ve geqig
yaprlabilir."
"(3) Bu okullar arasmda nakiller, naklen gidilmek istenilen okulun alanlnda a{rk kontsnjan bulunmastna ba$t olamk ilgili okul miidiirlitklerince
gergektegtirilir. Nakil ve gegi$ basvunrsu, aEllk ve mayrs aylan harig olmak Uzero her ayln ilk i9 gtinitnden baSlayarak son if guniinden 0nce veli
taraflndan gal$ma saaderi igerisindo dgre[cinin dgreoim gdrdilgit okul mildiirlitgilne dilekge ile yap r. Ba{wru, dtsencinin nakil tartlanm taSmasl
h6linde naklen gidilmck istonilen okul mudurlogune e-Okul sistemi uzerinden iletilir. Onay veya ret iglemi nakil istenilen okul mlldurlilltlnce e-Okul
sist€mi ilzerindel aym son it gttnil galDma saatleri igerisind€ geryekleftirilir. Ba$yurulafln aglk konteljandan fazla olma$ halinde 9 uncu smlflar igin
yerlegtirmeye esas puaru; diler srndar igin alt smrf veya srmflara ait yllsonu batan puanlannm aritnetik ortalamasl esEs allllu ve puarr ustunlugune gdre
kayt/nakil yaprlrr."
"(5) Gilzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki program/prcjesi uygulayan Aradolu imam hatip lisele.inde agrk kontenjan
bulunmasr halinde, sadoco diger ortaoFetim kurur annrn 9 uncu srruflanndan Bakanhkga belirlenen esaslara gdrc eyltl ayl n son haftasnda yaprlacak
yelenek smavr ile otsenci ge9i9i yaprlabilir. Bu tadhten sonla diger ortaogretim kurumlanndan dtsenci nakli ve gegigi yaprlmaz."
MADDE 16 - Aym Ydnetmeligin 45 irci maddesinin bi nci fiklaslnm (a), (D ve (h) bentleri i1e ikinci fikasr a$agrdaki Sekld€ degiitirilmi$ir.
"a) Haftahk ders saati saylsma bakllmaksran her dersten en az iki yazrh srnav yaprlmasr esastr. Srlav sayrsl ve tarihleri her d6[em balnda zumre
ba5kanlan kurulunca belirlenir ve okul muduruntln onayrndan soora e-Okul sistcmi iizerinden ilan edilir. Smavlarla ilgili gerekli tedbirler okul
milditrlitgilnce almr."
"0 Uygulamah dtelikteki dersler ile Kur'an-r Kerim dersi slnavlarl her donemde iki defadan az olmamak Uz€re ye deNin ozelligine gdre yazllr
ve uygulamah olarak veya bunlardan yalruzca biriyle ortak olarak ya da alrl aynyapllabilir. Srnavlarrn gekli, sayrsr ve uygulama.h smavlann sttresiylc
hangi denlerde uygularnah slnay yaprlaca$ zltnrc dErelrnonlor kurulunda belirlenif okul mildiiritniln onayma bagl olarak uygulamr,"
"h) Dil ve anlatm ile yabancl dil derslerinin srDavlan dinlome, konutma, okuma ve yazma becerilerini dlgmek igin yaz r ve uyguJamah olarak
yaprlrr."
"(2) \azfi smavlann agrk uglu maddelcrden olutan yazlh yoklama geklinde yapllmasl esast[. Ancak her dersin srnavlalndan biri krsa cevapl4
dotsu-yad$, e$egimeli veya goktan segmeli testlerle de yap abilir."
MADDE 17 - Ay Ydneftneligin 50 nci maddesinin sekizinci fikasmm birinci ctlrnlesinden sofia gelmek llzerc a5afrdaki cilmle eklenmiitir.
"Performam gahlmasr, prcje ve diger gal$malar ile ilgili delerlendirme olgekleri zitDre kararlanyla belirlenir."
MADDE l8 - Aytu Ydnehneligin 5l inci maddesinin birinci fikaslna asagrdaki bent eklenmigir.
"f) Evde veya hastanede egitim alan dtsencilerin ba$axrlannll degerlendirilmesi ilgili nevzuata gdre yapth."
MADDE 19 - Ayn YonetmeliAin 55 inci maddesine atagrdaki fika oklenmigir.
"(3) Evde v€ya hastanede egitim alan otsencilerin sadece egitimini gdrdugu derslerin puanlan esas aLnlr."
MADDE 20 - Ay Ydoetrnoligin 5? nci maddesinin ikinci fikasr atagldaki geKlde depigtirilrnigtir.
"(2) Birinci filsadaki gartlan ta$rmakla birlihe yllsonu ba$an puanlyla ba{anh sayrlamayacak derulorden ba5anslz olan dtsenciler, o
dersten/derslerden sorumlu geger."

MADDE 2l - Aynr Y0netmeligin 58 inci maddesinin ikinci fikasmrn (a) bendi agatrdaki Sekilde degigirilmig ve aynr maddeye a;af,rdaki

fika

eklenmi$tir.

"a) Sorumluluk shavlan, den ylh igerisinde yapllan yazlL velveya uygulamah smav esaslanna gdre birinci ve ikinci dongmin ilk haftast
iqerisinde iki alan ogrctmeni, bulullllamasr halinde biri alall dgretned olrnak tizero iki otsetrnen tamflndan yapthr."
"(6) Egitim ve dFetim yrh ba5rnda yaprlan sorumluluk smavr sonunda tek dersten batansrzhgl bulunan son srruf d#encileri igin alm usulle takip
edell hafta iginde bir srnav daha

yaprlr."

MADDE 22 - Aynr Y0netrnelifin 59 uncu maddesinin birinci fikrasnm (c) bendi agaErdaki gekilde deligtirilmigir.
"c) Ozurleri nedeniyle; haarhk smrfi ogrcncileri harig okula dwam edemeycn, okula devam ettikleri halde iki donem puaru alamayan dsenciler,
durumlanm belgelendirmeleri kaydryla o y a ait dtsenim haklarDr kullanmamrq sayrlrr. dtsenim hakkrnrn kullamlmamrf sayrlmasl heli, dglenim
sllresince iki egitim ve dFetim ythyla srnlhdr."
MADDE 23 - Aym YdnefneliBin 6l inci maddesinin birinci fikraslnn (9) bondi aSafrdaki gekilde defittidlmi$ir.
"9) 330E sa''rl Mesleki Egitim Kanununun 35 irci maddesinin birinci fikasr kapsamrnda meslek lisesi mezunu olmak isteyen ofia6grctim

kurunrumezunlanyla oftaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalam, milli elitim miidilrlilklerince belirlenen takvime gdre,"
MADDE 24 - Almr Ydnetnelitir 63 tlocu maddesinin ikinci flkasr a{agldaki tekilde deBi$tirilmigtir.
"(2) Sektdrih dzoltigi, galltma ve kapasite durumu il€ okul ve iklim $adan da dikkate almarak yllm belli zamanlannda faal olar yiyecek igecek
hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, ellence hiznetleri, denizcilik alanlan ile Bakanl*ga uygun buluna.n di$er alanldallarda l0 uncu stntfra alan
ve 12 nci smrfin dal derslerinin egitimini isletmelerde yogunlaltlrtlm$ olarak gdrebilirler. Bu
ortak derslerinin egitimini tamamlayan otsenciler,
aladdallarda yll boFnca faaliyet gosteren yeterli sayrda ip yeri bulunaa yerlegim birimlerindeki okullardq dgrencilerin bir krsm i;lehe kapasiteleri de

ll

dikkate allnarak yogunla'trnlmrg elitim yaprlmadan igletrnelerde mesleki egitim uygulamasna devam ettirilebilir,"
MADDE 25 - A)' Yonetneligin 64 itncil maddesinin birinci vc altncr fikalan agafidaki gekilde degi$irilrnigtir.
"(l) Ders kesiminde, mezuniyet puanr en yitksck olan dtsenci oEretmenler kurulunca okul bi ncisi olarak tespit edilir. Ancak b0tiln derslerden
baSarrh olmasma ralmen stajlru tamamlamayanlar, mezun oldugu ders yrllnm tamamur bulundug! okulda okumayan dtsenciler okul btincisi olamaz."
"(6) Guzel sanatlar liselerinde; resim ve mtlzik gok progratrlh Anadolu liselerinde; Anadolu lisesi, Anadolu imam-hatip lisesi ve Anadolu meslek

edilir."
MADDE 26 - Ayu Ydtretneligin 69 uncu maddesine aqagdaki fika ekle nmigtir.
'(4) Yetedilik roavrna girerek baianh olan ve hazfhk srmfim okumadan dgrcnimlerini tamamlayanlann diplomalaflndaki "dgr€nim sitesi"

ve Anadolu teknik progmmlan igin ayrt ayn okul bkincisi tespit

bdlthnu ddrt

)'

olamk doldurulur."

Ay

Ydnetmeligin 78 inci maddesilitr altlncr fikasmrn (d) bendiod€ yer alan "atdlye, laboratuvarve meslek dersleri dgretmeni"
ibaresi "at6lye ve laboratuvar dtsetmeni" olarak detigtirilmig ve aym maddenin yedinci frkrasl atagrdaki $ekilde degigidlmittir.
"(7) Anadolu imam-hatip lisesi mudurlori, okuldaki egitim, d&rtimle ve illeyitle ilgili olarak okulun geweyle iliqki kurrnasrm sa{lamak amaclyla

MADDE 27 -

mesleki konularda uygulamaya yOnelik faaliyetlerde meslek dersleri dSetnenlerinin sorurnlulugunda sosyal etkinlikler gergevesinde hutbe, vaaz ve
benzeri programlar dilzenler ve bu konularda miifttlli q il veya ilge milll egitim mudilrlukl€ri, fllksek0grotim kurur afl ve diger kurum ve kurulutlarla
i$birligi yapar, Mesleki Agrk OFetim Lisesi imam-hatip bdlttmt d&encilerirle ],ilz yuze ogitim verilmesi konusunda gerekli dnlemleri allr. A]Tlca okulun
mescit, kiitilphane, kitaphh labomtuvar ve benzeri egitim ortamlan ve uygula.rna galllmalannda kazanrlacak bilgi v€ becerilerin okulun arnaglanna ve
dtsetim programlarmdaki ilkelerc uygun olank kullan rnasn saglar."
MADDE 2E - Aynr Ydnetneligin 85 inci maddesinin ikinci filqasrnrn (g) bendi asagrdaki $ekilde degi$tirilmigir.
"g) Qocuk geliqimi ve elitimi a.lan gefi, aynca26l7 D0l4 tat''hli ve 29072 sayrh Resmi Gaz€te'de yayrmlanan Milli EEitim Bakan|gr Okul Oncesi
Egitim ve Ilkdgretim Kurunlan Ydletmeligi ile kendisine verilell gorcvleri yapar."

MADDE 29 - Ayn Yotretmeligin 86 ncr maddesinin ddrdtlncu fikasrmn (b) bendi ve altmcr fikasr agagrdaki gekilde dcBiftirilmigir.
"b) Olrencilerin; dtsetim prograrnlan doSultusunda kazanun ve becerilerini hedefleyen, inceleyerek, arattuarak, yaparak ve

ya;ayarak

dtsenmelerini amaglayan etkinlikleri planlar ve uygular. Osencilerin; baglmsrz ve yarahcl du$tlrunolerine, edinilen bilgilerden sonuglar grkarmalanna,
tfftt$malarda gdflt$lerini ozgilrce belirfinelerine ve hotg&illtl olmalanna ydnelik gerekli ortamr hazrrlar. o$encilerin, egitim vo dgrotim galrgmalaflnda
her tllrlii imkindan yararlanmasmr saglar."
"(6) Aladolu imam-hatip lisesi meslek denleri Otsetmenlcri gerek ders saatlod igerisinde, gerekse ders saatleri dr nda olmak iizere 6grencilerin
mesleki beceril€rinin gelittirilrnesi igirr geweyle iligki kurmalanna rehberlik cderek mesleki uygulamalanmn verimli olmasl y6nUnde galt$malar yapar ve
faaliyetlere katrlrr."
MADDE 30 - Aynl Y0netmeligin 88 inci maddesinir iknci filsasrnu (e) bendinde yer alan "atdlye, laboratuvarve mesl€k dersleli dtsetmeninin"
ibaresi "atdlyo vc laboratuvar oBretrneninin" olank degittidlmit ve ayr maddeye a$a&daki fikalar eklenmisti!.
"(7) Aynt il igerisinde olmakla birlikte toplu taSm aratlalga ula$rm saglaramayan ilge drgrndaki iqletmelerde mcsleki egitim g6ren dgrencilerin
koordinatdrltik gdrcvi, igletnenin bulundupu yerlegim biriminde bulunan okullarda gdrev yapan dg.etrnenlerce yaprlamamasr halinde okul mudurliiEilnce
ilgili alan dtsetnenleri arasndar gdrevlendkme yapllarak yerine gctirilir.
(8) Yanyl ve yaz tatilinde staj ve i;letmelerde beceri ef,itimine devam eden dtsenci bulunmasr h6linde ikinci fikanrn (b) bendinde belirlenen
osaslara gore koordinatdr dtsetmen

MADDE 31

- Aytt

gorcvlendirilir."
Yonetmeligin 9l inci maddesinin ikinci fikasrntn (d) bendi a;alrdaki qekilde depigtirilmiq ve aym filsaya atagrdaki bcntler

eklenmistir.

"d) Istekleri helillde hiznet ylh 20 yrldar fazla olan kad]n dtsetlneder, 25 yrldedl. fazla olan erkek dtsetrnenler ndbet gorevinden muaf
tutulabilirler. Ancak bu kapsamdaki dFetmen sayr$nln fazla olmasr nedeniyle ndbet gdrevinin aksamasr duumunda bu dgretnenlere de robet gdrevi
verilir."

"g) Engelli dtsctmenler ile €ngelli gocugu bulunan dtsetnenlerin ndbetlerinin belirlenmesinde giln ve

saat tercihledne 0ncelik verilerek

dilzenlemo yapllrr.

t) Ozel eSitim srndannda gdrcv yapan dzel egitim dtsetmenleri ile gocuk geligimi alanma ait uygulama ana srnrflannda g6rev yapan okul 6ncesi
dtsetmenleri ndbet gdrevinden muaf tutulur."
MADDE 32 - Ayn1 Ydnehneligin 93 tlncu maddesirin birinci fikaslna atagrdaki cumle eklenmi$tir.
"Ancak ulusal ve uluslararasr sdzl€$meler ve ilgiti mcvzuata gdre e$tim yaprlan alanlarda, dgrehllerl bulunmasna ruEmen ihtiyag duyulmasr halindo
ilgili
mevzuatmda belirtilen yeterlilikleri haiz usta dtsetici gdrevlendidlebilir.',
MADDE 33 - Aynl Ydnetneligin I l0 uncu maddesinin madde bath$ "Srnfyeya lube dtsehnenler kurulu" olamk ve be$inci fikasrnda yer alan
"s'nfve $ube dtsetneder kuulunda;" ibaresi "slrufveya lube ogretmenler kurulunda;" olarak degi$irilmigir.
MADDE 34 - A)fl YdnetmeliEin I I I inci maddesinin birinci flkrasr agafrdaki tekilde deEi$irilmi$tir.
"(1) Zuruc dtsetrtrenler kurulq okulda ayru dersi okutan dtsotmenlerden olu$ur. Mesleki ve teknik ofia6tsotim kurur annda aynca uznan, usta
ogretici, egitici personel ve atolye teknisyelle de zumre dtsetmenler kuruluna katrllr. Tek dgrotmen bulunmasr hdlinde toplantr okul mild$runiin
gor€vlendirecegi mildtlr yardlmcrsr ile yaplh. Kuml, ilk toptanhslnda o egitim v€ dtsetim ytll igin kendi aralanndan birini
baskar seger.,'
MADDE 35 - A),nr Ydnermeligin 121 inci maddesine a$agrdaki fika eklenmiSrir.
"(7) Anadolu teknik pro$aml ile itletmo kapasitesi yeterli olmadrglndan mosleki egitim iqin i$letmeye gdnderilemeyen Anadolu rneslek prograrnr
ogrencileri uygulamah egitimledni okul&uumun atdlye ve laboratuvarlannd4 okuvkurumda yeterli donarlma sahip atdlye ve labomtuvar
bulunmamasr
hSlinde ipletmelerle imzalanacak protokole gdre i$lehnenin eEitim biriminde sthdtfttr.',
MADDE 36 - Aynr Yonetmeligin 127 nci maddesinin birinci frkrasr a5aSrdaki gekilde deglstirilni$ir.
"(1) Mesteki ve telnik orta0setim kurumlan dtsencilerinin staj sihesi 40 i9 g[nttdur. stajn 15 il guntine kadar olan hsml l0 uncu srnfin
sonunda

yap abilir."

-

ydnetmeligin 128 inci maddesinin birinci fikasmda yer alan "atdlye, laboratuvar vo m€slek dersled dtsetmeni" ibaresi
"atolye ve laboratuvax dErctmeni" olarak degiitirilmi$tir'
MADDE 38 - Aym ydnetneligin 156 ncr maddesinin ikinci frkasr atagrdaki fokilde degistirilmigtir.

MAD9E 37 -

Ay

yrl egitim kapsamnda degerlendi lmez
ve yaz tatilinde iqletrnede yaprlan meslcki egitim ve staj gahlmalan taln gun tam
LOOn Sf - eym Vdnetmeligin 157 nci maddesinin dtirdilncu flkasr asagrdaki tekilde degi$tirilmi$ir.

,,(2)

yanyll

"

.,(4) Okul yonetimi, dgrencilerin uyacaklafl kuralLar ve dgrelcilerden beklenon davrantslarla bunlara uyulmamasl duumunda dFencilerin
veli sdzlesmesinde yer verilir' Ogrenci nakil
kaella{abilecekleri yaphnmlar konusunda kendilerini ve velilerini bilgilendirir. Aynca bu hususlaia okul
oldugunda sdzlelme yerilenir."
(a), (h) ve (l) bentleri
Ydnehneligin 164 ilnc0 maddesinin birinci fikrasmn (f), (g) ve (n) bentleri ile ikinci fikaslrun
MADDE 40

-Aym

af

agrdaki tekilde degigtirilmi$tir.

"0 Okula geldiEi

pansiyonlartnda etude kahlmamak, geg
halde dzttrsilz egitim ve dBretim faaliyetlerine' tdrenlcre, sosyal etkinliklere ve okul

katrlmak veya bunlardan erken alrllmak,"
eksik vermek veya kiitii
"g) Okul k0tUphanesi, atdlye, laboEtuvar, pansiyon veya dige. bdlumlerden aldrgr kitap, arag-gere9 ve malzemeyi,
kullanmak
.,n)
,,a)

"
akrgrnr bozmak."
Ders saatleri iginde dtsetmenin bilgisi ve kontlolLl d$mda bili$im araglannl agrk tutarak dersin
ve drgmda sdzle, davranllla veya sosyal
iginde
okul ydneticilerine, osetmenledne ve diBer gall$anlanna karp okul

Kisilere, arkada5lann4

medya iizerinden hakaret etmek, hakareti payla;mak, yaymak veya ba$kalanru bu davram$a kl$krrEnalq"

..h) Okula geldigi haldc ozilrsiiz ogitim ve dgretim faaliyetlsrine, torenlere ve dif,er sosyal etkinliklere katllmamayl, geg katllmayr vcya erken

alrrlmayr al|pkanlk halile getirmeK"

"
ve manevi degerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan tutum Ye da\TanDlarda bulunmak
MADDE 4l - Aynr Ydnetmeligin 168 inci maddesine aSaBrdaki fika eklenmi$tir'
,,(5) Ozel eEitim ihtiyacl olan zihinset yetersizlige sahip dtsencilerin disiplin cezasrnr gerektiren davrang ve
"1)

Mitli

fiilleri

gergckleqtirmesi halinde

Birimi gerekli tedbirleri altr'
disiplin cezasl uygulanmaz. Bu tiir dawanl$larda bulunan dgrenciler igin Bireyselle$tirilmig Egitin P.ogamr Geli$irme
uygulanr'"
Ancak gorme, igitme ve ortopedik yotersizligi olan dgrencilele ise yetersizliEi olmayan oElencilere uygulanan hiikihler
MADDE 42 - Aym ydnetmeligin 171 inci maddesinin ikinci fikasr a'alrdaki $ekilde deBi$tirilrni$ir.
,,(2\ Ceza atrlrr ve clavrants puanl indirilmil olaa ancak davranrglarr olumlu ydnde degi$en, iyi halle gdriilen ve olumsuz davranr$larl
smf dgrencileri ise ders ylt
tekarlamayan dFencilerin durumlarl okul 0grenci 6dul ve disiplin kurulunca daha sonraki ddncmde/ddnemlerde, son
sunulur. Ogetmeoler
sonunda de$erlendirilir, Cezalannrn kaldnlmasr ve davranrg puanlannn iadesi dngd ilen dtsenciler dgretunenler kuruluna
L:urulunca cezasr kaldnlan ve da\Tan$ puam iade edilen dgrencilerin yeni duumlan c-Okul sistemine i$lenir'"
43 - A),nr Ydnermeligin 172 nci maddesinin ikinci fikasmrn (a) bendi a$aErdaki $ckildo degi$irilmiltir'
,.a) Bagvurduklan milli egirim mudurluklerince istekleri de dikkate almamk okul turleri ve bu Yonetmelif,in nakille ilgili hiikitmlei gdz dnunde
bulundurularak zamana bagll olmakslan uygun okullara yerle$tirilir. AyIl ilde dEr€ncinin devam edebilecef,i programtn bulunmamasl halinde Bakanhgn

MADDE

ilgili bidmiyle i$birligi yaprlamk gerekli tedbirler alnt."
MADDE ,t4 - Aym Ydnetrnelilin 208 inci maddesi 8$agrdaki $ekilde dogigtirilmi$ir.
*MADDE 208 (l Okullarda; 26ll l/2012 rarihli ve 2012/3959 sayrl Bakanl8r Kurulu Karafl ile y0rUrl0ge konulan Milli Egitirn Bakanlgrna
- )
Bagh Okul ogencilednin Kthk ve Klyafetlerine Dair Ydnetmelik hukurnlerine u)'ulur."
MADDE 45 - Aym Ydnetneligin 209 uncu maddesi aSaf,rdaki gekilde deEi$irilmi$ir.
"MADDE 209 -(l) Ortad$etim kuumlarmdan; fen liseleri, sosyal bilimler liseled dgretmenleri ile giizel sanatlar ve spor liselerinin beden
egitimi, muzik ve gdrsel sanatlar/resim dtsetmenlerinin segimi ve atamalafl ile diger okullara dgretmon atam^la l7l4D0l5 tarrhli' ve 29329 say l Resml
Gazete'de yayrmlanan Milli EBitim BakanhF Ogretmen Atama ve Yer Degi$tirme Yonetneligi hilktmlerine gdre yapr|r."
MADDE 46 - Aynr Ydnetmeligin 211 irci maddesi a$agrdaki gekilde degi$tirilmi$ir.
.MADDE 211 (l) Resmi muhule ilgili iq ve iglemler 8/8/1984 tarihli ye 8418422 sayrh Bakanlar Kurulu Kamn ite yur0rluge konulan Resmi
Muhur YdnetrneliBi hul1lmle ne gdre ),ttrtlttlltu."
MADDE 47 - A)'ru YdnetneliEin 220 nci maddesi aFgrdaki $ekilde degi$tirilmigtii.
'MADDE 220 - (1) Resnf, yaz.ijmalu,Y2/2015 tarihli ve 2014/7074 sayrh Bakanlar Kurutu Karan ile yiirtirltlge konulan Resmi Yazr$malarda
Uygularacak Esas ve Usuller HakkDda Yonetmelik hilkiimlerine Sdre )trutUlit."
MADDE 48 - Ayru Ydnehneligin 223 itncu maddesine aiagldaki fika eklenmi$tir.
"(2) Teffinlik tlritn satlll; Mesleki ve teknik egitim okul ve kurumlarnda yaprlan uygularnall egitim sitrecinde terminlik malzem€den tlretilen
urilnlerin sahluldan elde edilen gelirler, 3308 sayrl Kanunun 32 nci rnaddesine gdre Milli Egitim Bakanhfr Merkez Sa]manltk Mud0rlUgii hesabrna

yatrll[."
MADDE 49 - Aynl Ydnefineligin gegici 5 inci maddesinin altlncr fikrasl yiirilrlukten kaldmlmr$r.
MADDE 50 - Bu Yonetrnelik yaym tarihinde yilrilrlii!,e girer.
MADDE 51 - Bu Ydnetnelik hilkttnlerini Miln Egitim Bakanl ]4.trotth.
Yiinetmeli!in YayrmlandrEr Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sqyrcr

1/9/2013

28918

Yitnetmelikte DeUi$iklik Yapan Yiinetm€liklerin Yayrmlandlgr Resmi Gazete'nin

Tarihi
t9/2/2014

SavNl
28918

2r/6t2014

29037

3-

t3/9/20r4

29118

4-

t/7 t2015

29403

