
 

657 DEVLET MEMURLAR KANUNU 

BU KANUN MEMURLARIN 

 

 

• hizmet şartlarını 

• niteliklerini 

• atanma ve yetiştirilmelerini 

• ilerleme ve yükselmelerini 

• ödev, hak, yüküm ve 

sorumluluklarını 

• aylıklarını ve ödeneklerini 

• diğer özlük işlerini düzenler. 

 

Bu Kanunda öngörülen YÖNETMELİKLER CUMHURBAŞKANINCA 

yürürlüğe konulur. 

657’ye TABİ OLANLAR 

 

1.Genel Ve Katma Bütçeli 

Kurumlar 

2.Özel İdareler 

3.Belediyeler 

4.Döner Sermayeli Kuruluşlar İl 

Özel İdarelerin Ve Belediyelerin 

Kurdukları 

5.Fonlar Kanunlarla Kurulan 

6.Kefalet Sandıkları 

7.Beden Terbiyesi Müdürlükleri 

TEMEL İLKELER 

 

1. Sınıflandırma : niteliklere ve mesleklere göre ayırma 

2. Kariyer : en yüksek dereceye ilerleme 

3. Liyakat: sınıflar içinde ilerlemesi 

İSTİHDAM ŞEKİLLERİ 

 

1) Memur: 

2) İşçi 

3) Sözleşmeli Personel: 

4) Geçici Personel  

MEMUR  ❖ Devlet işlerini yapan asli ve sürekli çalışanlardır. 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL: ❖ özel bir meslek bilgisine sahip işlerde cumhurbaşkanınca 

belirlenen şartlarda sözleşme ile çalıştırılan işçi sayılmayan 

kişilerdir.Bu durumda çalışan biri sözleşmeyi tek taraflı fesh 

ederse 1 YIL geçmeden bir daha sözleşmeli olarak çalışamaz 

istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri 

Cumhurbaşkanınca belirlenir. 

SÖZLEŞME İLE ÇALIŞTIRILABİLİR 

MESLEKLER 

 

1. arşiv kayıtlarını değerlendirenler 

2. mütercimler, tercümanlar 

3. öğretmenler 

4. avukatlar 

5. tabip veya uzman tabipleri; Adli Tıp Müessesesi uzmanları; 

6. belediye ve devlet konservatura sanatçıları ve öğretim üyeleri 

7. bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı 

hizmetlerde çalıştırılacak personel 

İŞÇİLER ❖ 6 aydan çok olmamak suretiyle 657’ye tabi olmayan geçici 

çalışanlardır. Mevsimlik işçi de denilir. Örnek: işkur elemanları 

• Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna 

Cumhurbaşkanınca karar verilen görevlerde sözleşme ile 

çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında istihdam edilebilir 

Özelleştirmeyle iş akitleri kamu 

veya özel sektör işverenince 

feshedilenler 

❖ Özelleştirmeyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı 

bulunmayan personel yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak 

kazanıncaya kadar çalıştırılır 

 

 

ÖDEV VE SORUMLULUKLAR: 

 

1. Sadakat 

2. Tarafsızlık ve devlete bağlılık 

3. Davranış ve işbirliği 

4. Yurt dışında davranış 

5. Amir durumda olan devlet 

memurlarının görev ve 

sorumlulukları 

6. Kişisel sorumluluklar ve zarar 

7. Kişilerin uğradıkları zaralar 

8. Mal bildirimi 

9. Basına bilgi veya demeç 

verme 

10. Resmi belge,araç ve 

gereçlerin yetki verilen mahaller 

dışına çıkarılmaması ve iadesi 

SADAKAT: 

 

❖ Asilliğe geçtikten sonra EN GEÇ 1 AY’A kadar kurumca yapılan 

törenle yemin belgesi imzalanır 

MEMURUN GÖREV VE 

SORUMLULUKLARI 

 

❖ Amirin verdiği emri kanuna aykırı görürse yerine getirmez ve 

bu aykırılığı amire bildirir.Amir ısrar ederse ve yazı ile bildirirse 

yapmaya mecburdur. Doğacak sorumluluk emri verene 

aittir.Konusu suç olan bir emir yerine getirilemez. 

Memurun kasıt sonucu devleti 

zarara uğratması 

❖ memurun RAYİÇ bedeli üzerinden hesaplanır ve ödetilir. 

Kişiler memur tarafından 

uğratıldıkları zararlardan dolayı 

❖ şahsa değil devlete dava açarlar. 



Memurların başkasının malını 

zimmetine geçirmesi dahilinde 

❖ zararı devlet karşılar. 

BASINA BİLGİ VEYA DEMEÇ 

VERME 

 

1. Memur hiçbir şekilde bilgi ve demeç veremez. 

2. Bakanlığın yetkisi dahilinde valiler veya yetkilendirdiği kişiler 

verebilir. 

3. Askeri bilgiler ise özel kanunların ve cumhurbaşkanlığı 

karanamelerinin yetkili kıldığı personel dışında hiç kimse bilgi 

veremez 

4. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli 

illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.  

GENEL HAKLAR 

 

1. Güvenlik 

2. İsnat Ve İftiralara Karşı 

Koruma 

3. Kavuşturma Ve 

Yargılama 

4. Uygulamayı İsteme 

Hakkı 

5. Sendika Kurmak 

6. Müracaat Şikayet Ve Dava Açma 

Hakkı 

7. Çekilme Hakkı 

8. Emeklilik 

9. İzin 

MÜRACAAT ŞİKAYET VE DAVA 

AÇMA HAKKI 

 

❖ Kuruma amirine dava açabilir. 

❖ Müracaat ve şikayet en yakın amirine SİLSİLE yolu ile şikayet 

edeceği amir atlanarak yapılır. 

Memur ❖ sendika kurabilir ve bunlara üye olabilir. 

İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI 

KORUMA: 

 

❖ Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garez veya 

mücerret(eski) hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle 

yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni 

işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, 

• Merkezde Bu Memurun En Büyük Amiri 

• illerde VALİLER 

isnatta(iftira) bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını 

Cumhuriyet Savcılığından isterler. CSAV 

YASAKLAR 

 

1. GREV 

2. TOPLU EYLEM 

3. HAREKETLERDE BULUNMA 

4. TİCARET ve DİĞER 

KAZANÇ GETİRİCİ 

FAALİYETLER 

5. DENETİMİNDEKİ TEŞEBBÜSTEN 

MENFAAT SAĞLAMA 

6. HEDİYE ALMA 

7. MENFAAT SAĞLAMA 

8. GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMA 

 

 

 

TİCARET YASAĞI: 

 

1) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (TACİR) VEYA (ESNAF) 

sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette BULUNAMAZ, 

2) ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, 

3) ticari mümessil 

4) ticari vekil 

5) kollektif şirketlerde ortak 

6) komandit şirkette komandite ortak 

7) (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen 

alacakları görevler hariç) 

8) Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında 

bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler 

açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde 

veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. 

MEMURLARIN ÜYESİ OLDUKLARI 

 

1) KOOPERATİFLER yapı, kalkınma ve tüketim 

2) MESLEK KURULUŞLARI, kamu kurumu niteliğindeki 

3) YARDIM SANDIKLARININ YÖNETİM,DENETİM VE DİSİPLİN KURULLARI 

ÜYELİKLERİ kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 

kurulmuş 

4) özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. 

 

Eşleri, reşit olmayan veya 

mahcur olan çocukları, 

yasaklanan faaliyetlerde 

bulunan memurlar bu durumu 

❖ 15 GÜN içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle 

yükümlüdürler 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU ❖ hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve EN AZ GENEL 



MÜDÜR veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince 

alınan hediyelerin listesini gerektiğinde HER TAKVİM YILI 

SONUNDA bu görevlilerden istemeye yetkilidir. 

 

 

TESİS EDİLEN SINIFLAR 

 

1. Genel İdare 

2. Din 

3. Teknik 

4. Emniyet 

5. Sağlık Hizmetleri Ve 

Yardımcı Sağlık Hizmetleri 

Sınıfı Yardımcı Hizmetler 

6. Eğitim Ve Öğretim 

7. Mülki İdare Amirliği 

8. Avukatlık 

9. MİT 

10. Jandarma 

11. Sahil Güvenlik 

SINIFLARIN ÖĞRENİM 

DURUMLARINA GÖRE GİRİŞ VE 

YÜKSELEBİLECEK DERECE VE 

KADEMELERİ: 

 
YÜKSELİNEBİLECEK DERECENİN 

ÜSTÜNDE BİR DERECEYE 

YÜKSELME: 

 

❖ Son 8 yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların 

kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst 

dereceye yükseltilir. 

Avukatlık stajını ❖ açıkta iken yapanlara 2 

❖ Memur iken yapanlara 1 kademe ilerlemesi uygulanır 

her yılı bir kademe ilerlemesi ❖ her üç yıl için bir derece yükselmesi verilir 

MEMURİYETE GİRİŞTE YAŞ 

 

1. 18 YAŞINI tamamlayanlar 

2. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 YAŞINI 

doldurmuş olmak 

3. 15 YAŞINI dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla 

mahkemece ergin kılınabilir. 

SINIFLANDIRMADA ÖĞRENİM 

UNSURU: 

 

1) ORTAOKULU bitirenler memur olabilirler. 

2) Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde İLKOKULU 

bitirenler 

DUYURMA: 

 

❖ Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların 

bilgileri başvurma süresinin bitiminden EN AZ 15 GÜN ÖNCE 

Resmi Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek 

gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile 

duyurur. 

ENGELLİ PERSONEL ÇALIŞTIRMA 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

❖ Kurum ve kuruluşlar % 3 ORANINDA engelli çalıştırmak 

zorundadır. 

❖ % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı 

teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. 

Engelli açığı bulunan kamu 

kurum ve kuruluşları 

❖ bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini 

HER YILIN EKİM AYININ SONUNA KADAR Devlet Personel 

Başkanlığına bildirmek zorundadır. 

 

 

ADAYLIK DEVRESİ İÇİNDE VEYA 

SONUNDA GÖREVE SON VERME 

 

1) Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj 

devrelerinin her birinde başarısız olanların, 

2) Adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle 

bağdaşmayacak durumları tespit edilenlerin, 

3) Göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, 



4) Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezası almış olanların 

5) Disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile 

ilişkileri kesilir. 

6) İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel 

Başkanlığına bildirilir. 

Adaylık devresi içinde veya 

sonunda; ilişikleri kesilenler 

(sağlık nedenleri hariç) 

3 YIL SÜRE ile Devlet memurluğuna alınmazlar. 

 

 

 

 

 

ATAMALARDA GÖREV YERİNE 

HAREKET VE İŞE BAŞLAMA SÜRESİ 

 

A). Aynı yerdeki görevlere atananlar tebliğ gününü izleyen iş günü 

içinde 

B). Başka yerdeki görevlere atananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde işe başlamak zorundadırlar. 

C). Savaş ve olağanüstü süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir. 

1-izin dönüşü veya geçici atanan memurlar için iznin veya GEÇİCİ 

GÖREVİN BİTİMİ, 

2-Hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve 

sayman mutemetleri için DEVRİN SONA ERMESİ, 

3- Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ 

edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev 

yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar. Yer 

değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri 

tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca 

derhal ödenir. 

4- Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel değildir. 

5- Göreve başlama ile ilgili süreler, ilgili kişi izinli veya raporlu ise izin 

ve rapor müddetinin bitmesinden sonra başlar. 

İŞE BAŞLAMAMA HALİNDE 

YAPILACAK İŞLEM: 

 

❖ Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı 

mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın işe başlamayanların 

atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 YIL SÜREYLE Devlet memuru 

olarak istihdam edilemezler. 

belge ile ispatı mümkün zorlayıcı 

sebepler nedeniyle göreve 

başlamama hali 2 ayı aştığı 

takdirde 

❖ atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir. 

Başka yerdeki bir göreve 

atananlardan belli yol süresi 

sonunda yeni görevlerine 

başlamayanlara, eski 

görevlerinden ayrılış ve yeni 

görevlerine başlayış tarihleri 

arasında aylık verilmemek şartı 

ile 

❖ 10 günlük bir süre daha verilebilir. 

❖ Belge ile ispatı mümkün olmaksızın bu süre sonunda da yeni 

görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş 

sayılırlar. 

Dışişleri Bakanlığı Hukuk 

Müşavirliğine atanabilmek için i 

❖ bir yabancı dili çok iyi bilmek ve özel yönetmeliğinde 

belirtilecek diğer nitelikleri taşımak şarttır. 

 

BAKAN MÜŞAVİRLERİ 

❖ bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapar. 

❖ Bakanın görevi sona erdiğinde, bakan müşavirlerinin görevi de 

sona erer. 

❖ Bakan müşavirleri gerektiğinde bakanın görev süresi 

dolmadan da görevden alınabilir. 

Kamu görevlisi iken bakan 

müşavirliğine atananlar 

❖ görevleri sona erdiğinde veya görevden alındıklarında, 

yönetici kadro, pozisyon ve görevleri hariç olmak üzere önceki 

kadro veya pozisyonlarına en geç bir 1 ay içinde atanırlar. 

KADEME 

En az 1 yıl 

❖ derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, 

memurun aylığındaki ilerlemedir. 

❖ Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu 

kademede EN AZ BİR YIL çalışmış olması ve bulunduğu 

derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları 

aranır. 

KALKINMADA 1. DERECEDE 

ÖNCELİKLİ YÖRELERDE 

BULUNANLARA 

❖ bu yörelerde geçirilen her iki 2 yıl için bir 1 kademe ilerlemesi 

daha verilir. 



Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen 

çalışılmış sayılır 

❖ 2 yıldan az süreler dikkate alınmaz. 

Son 8 yıl içinde herhangi bir 

disiplin cezası almayan 

memurlara 

❖ aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir 

kademe ilerlemesi uygulanır. 

KADEME İLERLEMESİ İLE İLGİLİ 

ONAY MERCİİ 

❖ ATAMAYA YETKİLİ AMİRDİR. 

❖ Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini 

devredebilirler. 

KADEME İLERLEMESİNDE ❖ hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak 

toplu onaylarla belirlenir. 

❖ Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak 

olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, 

ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. 

KADROSUZLUK SEBEBİYLE DERECE 

YÜKSELMESİ YAPAMAYANLARIN 

AYLIKLARI: 

 

❖ üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi 

yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim 

durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak 

şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine 

yükseltilir. 

DERECE YÜKSELMESİNİN USUL VE 

ŞARTLARI: 

 

a) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, 

b) Derecesinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. kademesinde 1 yıl 

bulunmuş, 

c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde 

etmiş, olması şarttır. 

Eğitim ve Öğretim ,Sağlık 

Yardımcı Sağlık Sınıfı hariç 

sınıfların 1, 2, 3 ve 4. 

derecelerindeki kadrolarına, 

derece yükselmesindeki süre 

kaydı aranmaksızın, 

atanmasındaki usule göre 

atama 

 

❖ 1.dereceli kadrolar 5300 ve yukarısı…12 yıl 

❖ ve 2. Dereceli kadrolar 5300 den az ……...10 yıl 

❖ 3. ve 4.dereceli kadrolar ……8 yıl ve yükseköğrenim görmüş 

olması şarttır. 

❖ Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere 2 

iki yıl ilave edilir. 

 

her yıl kademe ilerlemesi ❖ ve her "3" yıl derece yükselmesi yapılır 

DERECE YÜKSELMESİ İLE İLGİLİ 

ONAY MERCİİ 

❖ atamaya yetkili amirdir. 

❖ Müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile 

yapılır. 

BİR SINIFTAN BAŞKA BİR SINIFA 

GEÇME 

 

❖ Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi 

suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. 

❖ sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri 

kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde 

dikkate alınır. 

Eski sınıflarından daha yüksek bir 

derece ve kademeden başlamış 

olup da sınıf değiştirenlerin 

❖ yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında 

kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar 

uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf 

değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe 

ilerlemesi verilmez. 

MEMUR OLAN DİĞER EŞİN DE 

İSTEĞİ HALİNDE YER DEĞİŞTİRME  

❖ atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere yapılır. 

Olağanüstü Hal Bölgesine dahil 

illerle bu illere mücavir olarak 

belirlenen illerde görevli 

olanlara 

 

❖ % 60’ı kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir. 

Kalkınmada 1 . derecede 

öncelikli yörelerde görevli 

olanlara 

 

❖ % 50’si kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir. 

 

 

 

 

Kalkınmada 2 nci derecede 

öncelikli yörelerde görevli 

olanlara 

 

❖ % 25’i, kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir. 

ÜCRETSİZ İZİN VERİLENLERİN BU ❖ kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. 



SÜRELERİNİN EMEKLİLİKTEN 

SAYILABİLMESİ İÇİN 

Emekli Sandığına yatırılması gerekir. 

KARŞILIKLI OLARAK YER 

DEĞİŞTİRME 

 

❖ Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki 

memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını 

isteyebilirler. 

❖ Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun 

bulunmasına bağlıdır. 

Memurlar istekleri ile, 

kurumlarında kazanılmış hak 

derecelerinin 

❖ en çok 3 derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara 

atanabilirler. 

Yabancı memleketlerin resmî 

kurumları veya uluslararası 

kuruluşlarda kurumlarının 

muvafakati ile görev alacak 

memurlara, İLGİLİ BAKANIN 

ONAYI ile (her 3 yılda bir Bakan 

onayı yenilenmek kaydıyla) 

memuriyeti süresince 

 

1) Yabancı ülke resmî kurumlarında 10 yıl, 

2) Uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 

MEMUR YABANCI BİR 

MEMLEKETTEN GÖREVİNE 

DÖNMEK İSTERSE   

❖ bu Kanunun sınav veya seçme ile ilgili hükümleri dikkate 

alınmak suretiyle, yabancı memleketlerde veya uluslararası 

kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe 

ilerlemesine ve her 3 yılı 1 derece yükselmesine esas olacak 

şekilde ve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir. 

Memurun mesleklerine ait 

hizmetlerde yetiştirilmek, 

eğitilmek, bilgilerini artırmak 

veya staj yapmak üzere dış 

memleketlere gönderilecekler 

a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı 

gösterenler 

b) Dış burslara dayanılarak gönderilenler, 2 yıla kadar ayrılma 

müsaadesi verilebilir. Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir. 

9. derecenin birinci 

kademesinden aylık alan 

meslek memurlarına ödenmekte 

olan yurtdışı aylığı tutarı,  

❖ diğerlerine bu tutarın 2/3’ü ödenir. 

DEVLET MEMURLARI, SİLAH 

ALTINDA BULUNDUKLARI SÜRECE 

❖ izinli sayılırlar. 

Devlet memuru iken muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmak üzere 

silah altına alınanlardan askerlik 

görevini tamamlayıp 

memuriyete dönmek isteyenler 

❖ terhis tarihinden itibaren 30 GÜN İÇİNDE kurumlarına 

başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren 

azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar. 

Devlet memurlarından 

muvazzaflık hizmeti dışında talim 

ve manevra maksadiyle veya 

seferde silah altına alınanların 

kademe ilerlemeleri 

❖ devam eder. 

Bir görevin memurlar eliyle 

vekaleten yürütülmesi halinde 

❖ aylıksız vekalet asıldır. 

VEKALET GÖREVİ VERİLENLER ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), • tabiplik,• diş tabipliği, 

• eczacılık,• köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, 

• mühendis ve mimarlık,• veterinerlik, vaizlik, • Kur’an kursu 

öğreticiliği, • imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş 

kadrolara 

Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, 

açıktan vekil atanabilir. 

 

 

 

Aynı kurumdan ayrılmalar 

dolayısıyla atanan vekil 

memurlara vekalet görevinin 3 

aydan fazla devam eden süresi 

için 

❖ vekalet aylığı ödenir. 



kurum dışından veya açıktan 

atananlarla kurum içinden 

• ilkokul öğretmenliğine atanan 

öğretmenler ile veznedarlık 

görevine atananlara göreve 

başladıkları tarihten itibaren  

❖ vekalet aylığı ödenir. 

AÇIKTAN VEKİL OLARAK 

ATANANLARA, 

❖ 1 yılda 20 günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için 2 gün 

yıllık izin verilir. 

İKİNCİ GÖREV YASAĞI ❖ Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle 

kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası 

Devlete ait, BANKALARDA 

❖ Özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle 

kurulan, BANKA VE KURULUŞLARDA 

KANUNUN MEMURLARA İKİNCİ 

GÖREV VERİLMESİNİ ÖNGÖREN 

HÜKÜMLER 

1. Hakem  2. tasfiye memuru 

3. bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni 

başkanları 

4. özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde 

olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmaları 

5. Üniversiteler 6. Akademiler 

7. Türkiye ve Orta – Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla 

kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan 

İNCELEME VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARINA KATILANLAR İÇİN özel 

kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit 

edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır. 

Bu Kanuna tabi kurumlarda 

çalışan Devlet memurlarına esas 

görevlerinin yanında 

1) Kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, 

kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu 

Uzmanlıkları, 

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller 

belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve 

mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,İkincigörev 

olarak verilebilir. 

 

 

ASIL GÖREVLERİNİN YANINDA 

 

❖ TABİPLERE; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür 

yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür 

yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı,baştabiplik, baştabip 

yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili 

mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen 

şube müdürlükleri, 

❖ DİŞ HEKİMLERİNE VE VETERİNERLERE, meslekleri ile ilgili 

baştabiplik, 

❖ VETERİNER, DİŞHEKİMİ VE ECZACILARA; baştabip yardımcılığı, 

❖ ÖĞRETMENLERE; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve 

yardımcılığı görevleri, ikinci görev olarak yaptırılabilir. 

Ücretle okutulacak ders 

saatlerinin sayısı,ders görevi 

alacakların nitelikleri ve diğer 

hususlar 

❖ Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur. 

 

DEVLET MEMURLARINA 

❖ vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden yalnızca 

birisi verilebilir.Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün 

dışındadır. 

❖ Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya 

ikinci görev bulunamaz. 

KADROSU KALDIRILAN 

MEMURLAR 

❖ en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir 

kadroya atanırlar. 

2 defadan fazla olmamak üzere 

memurluktan kendi istekleriyle 

çekilenlerden veya bu Kanun 

hükümlerine göre çekilmiş 

sayılanlardan 

❖ tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş 

kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla 

ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir 

derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıfta eşit 

derecedeki kadrolara atanabilirler. 

YASAMA GÖREVİNDE VEYA 

BAKAN OLARAK GEÇİRİLEN 

❖ her yıl 1 bir kademe ilerlemesi ve her 2 yıl 1 bir derece 

yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

EMEKLİLER YENİDEN  

 

❖ memurluğa alınabilirler. 



ÇEKİLME: 

 

❖ memur bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek 

suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. 

❖ Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti 

olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 GÜN 

DEVAM ETMESİ HALİNDE: yazılı müracaat şartı aranmaksızın, 

çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. 

ÇEKİLMEK İSTEYEN MEMUR YERİNE 

ATANAN KİMSENİN GELMESİNE 

VEYA ÇEKİLME İSTEĞİNİN 

KABULÜNE KADAR 

❖ görevine devam eder.  

❖ Yerine atanan kimse 1 aya kadar gelmediği veya yerine bir 

vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini 

bırakabilir. 

OLAĞANÜSTÜ MAZERETLE 

ÇEKİLENLER 

❖ üstüne haber vermek şartı ile 1 ay kaydına tabi değildirler. 

 

ÇEKİLEN DEVLET 

MEMURLARINDAN DEVİR VE 

TESLİM İLE YÜKÜMLÜ OLANLAR 

❖ bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. 

. 

OLAĞANÜSTÜ HAL, SEFERBERLİK 

VE SAVAŞ HALLERİNDE VEYA 

GENEL HAYATA MÜESSİR 

AFETLERE UĞRAYAN YERLERDEKİ 

DEVLET MEMURLARI, 

❖ çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar 

gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar 

Uygun çekilenler ❖ 6 AY GEÇMEDEN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINAMAZ.  

 

uygun olmadan ❖ 1 YIL GEÇMEDEN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINAMAZ.  

 

Çekilen Devlet memurlarından 

devir ve teslim ile yükümlü 

olanlar, bu işlemlerin sonuna 

kadar görevlerini bırakamazlar 

❖ Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli 

süreler, yönetmelikte belirtilir. 

❖ AÇIKLANAN YAZILI ZORUNLULUKLARA UYMADAN MEMURİYETTEN 

AYRILANLAR: 

❖ 3 YIL GEÇMEDEN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINAMAZ. 

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, 

seferberlik ve savaş hallerinde 

veya genel hayata müessir 

afetlere uğrayan yerlerdeki 

Devlet Memurları yerine 

atanacaklar gelip işe 

başlamadıkça görevlerini 

bırakamazlar. Bırakanlar 

 

❖ HİÇBİR SURETTE DEVLET memurluğuna alınamazlar. 

MEMURLUĞUN SONA ERMESİ: 

 

a) memurluktan çıkarılması 

b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının 

sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her 

hangi birini kaybetmesi 

c) çekilmesi 

ç) İstek, yaş haddi, malûllük sebeplerinden biri ile emekliye 

ayrılması 

d) Ölümü 

MEMURLARIN HAFTALIK ÇALIŞMA 

SÜRESİ  

❖ 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere 

düzenlenir. 

Cumhurbaşkanı, yurt dışı 

kuruluşlarda hizmetin 

gerektirdiği hallerde, hafta tatilini 

❖ Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir. 

GÜNLÜK ÇALIŞMANIN BAŞLAMA 

VE BİTME SAATLERİ İLE ÖĞLE 

DİNLENME SÜRESİNİ 

❖ Merkezde…… CUMHURBAŞKANI 

❖ İllerde………… VALİLER 

❖ engelliler için; merkezde ÜST YÖNETİCİ taşrada MÜLKİ AMİRLER 

Günün 24 saatinde devamlılık 

gösteren hizmetlerde çalışan 

Devlet memurlarının çalışma 

saat ve şekilleri 

❖ kurumlarınca düzenlenir. 

kadın memurlara; hamileliğin 24. 

(6 ay) haftasından önce ve 

hamileliğin 24. (6 ay) 
haftasından itibaren ve 

❖ gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. 



doğumdan sonraki 2 yıl süreyle  

 

Engelli memurlara isteği dışında  ❖ gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. 

DEVLET MEMURLARININ YILLIK 

İZİN SÜRESİ 

 

❖ 1-10 yıl arası 20 gün 

❖ 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür. 

❖ Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok 2’şer 

gün eklenebilir. 

2 YILIN YILLIK İZNİ ❖ bir arada verilebilir. 

❖ Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan 

izin hakları düşer. 

HİZMETLERİ SIRASINDA 

RADYOAKTİF IŞINLARLA ÇALIŞAN 

PERSONELE 

❖ her yıl yıllık izinlerine ilaveten 1 aylık sağlık izni verilir. 

ANALIK İZNİ 

 

❖ doğumdan önce 8 

❖ doğumdan sonra 8 

❖ toplam 16 hafta 

❖ ÇOĞUL GEBELİK durumunda, doğum öncesi 8 haftalık analık 

izni süresine 2 hafta eklenir. 

beklenen doğum tarihinden 8 

hafta öncesine kadar sağlık 

durumunun çalışmaya uygun 

olduğunu tabip raporuyla 

belgeleyen kadın memur 

❖ isteği hâlinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda 

çalışabilir. 

❖ doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler 

doğum sonrası analık izni süresine eklenir. 

DOĞUMUN ERKEN 

GERÇEKLEŞİRSE  

❖ doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum 

sonrası analık izni süresine ilave edilir. 

Doğumda veya doğum 

sonrasında analık izni 

kullanılırken annenin ölümü 

hâlinde 

❖ isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre 

kadar izin verilir. 

3 yaşını doldurmamış bir çocuğu 

eşiyle birlikte veya münferit 

olarak evlat edinen memurlar ile 

memur olmayan eşin münferit 

olarak evlat edinmesi hâlinde 

❖ memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 

hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce 

çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır. 

BABALIK İZNİ 10 gün  

 

EVLİLİK VE ÖLÜM 7 gün  

BİRİM AMİRİNİN MUVAFAKATİ İLE 

BİR YIL İÇİNDE TOPTAN VEYA 

BÖLÜMLER HÂLİNDE, MAZERETLERİ 

SEBEBİYLE MEMURLARA 10 GÜN 

İZİN VERECEK MAKAMLAR 

• merkezde ATAMAYA YETKİLİ AMİR, 

• ilde VALİ, 

• ilçede KAYMAKAM 

• yurt dışında DİPLOMATİK MİSYON ŞEFİ  

 

Zaruret hâlinde öğretmenler 

hariç olmak üzere 

❖ aynı usûlle 10 gün daha mazeret izni verilebilir. ikinci kez 

verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. 

Kadın memura, çocuğunu 

emzirmesi için doğum sonrası 

analık izni süresinin bitim 

tarihinden itibaren 

❖ ilk 6 ayda günde 3 saat  

❖ ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. 

❖ Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez 

kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır. 

1 yıl içinde toptan veya bölümler 

hâlinde 10 güne kadar mazeret 

izni 

❖ Memurlara; en az % 70 oranında engelli ya da süreğen 

hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda 

eşinin de en az % 70 oranında engelli olması kaydıyla) 

hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana 

veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla 

VERİLİR. 

 

 

Doğum sonrası analık izni süresi 

sonunda kadın memur, isteği 

hâlinde çocuğun hayatta olması 

kaydıyla analık izni bitiminde 

başlamak üzere ayrıca süt izni 

verilmeksizin 

❖ 1. doğumda 2 ay, 

❖ 2. doğumda 4 ay, 

❖ sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle günlük çalışma süresinin 

yarısı kadar çalışabilir. 

❖ Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. 



Çocuğun engelli doğması veya 

doğumdan sonraki 12 ay içinde 

çocuğun engellilik durumunun 

tespiti hâllerinde  

❖ bu süreler 12 ay olarak uygulanır. 

KANSER, VEREM VE AKIL 

HASTALIĞI gibi uzun süreli bir 

tedaviye ihtiyaç gösteren 

hastalığı hâlinde  

❖ 18 aya kadar 

❖ Diğer hastalık hâllerinde ise 12 aya kadar izin verilir. 

Görevi sırasında veya 

görevinden dolayı bir kazaya 

veya saldırıya uğrayan veya bir 

meslek hastalığına tutulan 

memur 

❖ iyileşinceye kadar izinli sayılır. 

Hastalık raporlarının hangi 

hallerde, hangi hekimler veya 

sağlık kurulları tarafından 

verileceği ve süreleri ile bu 

konuya ilişkin diğer hususlar, 

❖ Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik 

Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca 

hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

memurun bakmakla yükümlü 

olduğu veya memur refakat 

etmediği takdirde hayatı 

tehlikeye girecek ana, baba, eş 

ve çocukları ile kardeşlerinden 

birinin ağır bir kaza geçirmesi 

veya tedavisi uzun süren bir 

hastalığının bulunması 

hâllerinde, 

❖ bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, 

aylık ve özlük hakları korunarak, 3 AYA KADAR İZİN VERİLİR. 

Gerektiğinde bu süre 1 KATINA KADAR UZATILIR. 

Memura, 3 ay olarak verilen 

refakat izninin bitiminden 

itibaren, sağlık kurulu raporuyla 

belgelendirilmesi şartıyla, 

❖ istekleri üzerine 18 aya kadar aylıksız izin verilebilir. 

 

Doğum yapan memura, doğum 

sonrası analık izni süresinin 

bitiminden; eşi doğum yapan 

memura ise, doğum tarihinden 

itibaren istekleri üzerine 

❖ 24 aya kadar aylıksız izin verilir. 

3 yaşını doldurmamış bir çocuğu 

eşiyle birlikte veya münferit 

olarak 

evlat edinen memurlar ile 

memur olmayan eşin münferit 

olarak evlat edinmesi hâlinde 

memur olan eşlerine, çocuğun 

ana ve babasının rızasının 

kesinleştiği tarihten veya 

vesayet dairelerinin izin verme 

tarihinden itibaren, istekleri 

üzerine 

❖ 24 aya kadar aylıksız izin verilir.  

❖ Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, 

eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde, 

birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir. 

5 HİZMET YILINI TAMAMLAMIŞ 

OLMASI VE İSTEĞİ HÂLİNDE 

MEMURİYETİ BOYUNCA VE EN 

FAZLA  

❖ 2 defada kullanılmak üzere, TOPLAM BİR YILA KADAR aylıksız 

izin verilebilir. 

 

 

 

 

MAZERET SEBEBİNİN ORTADAN 

KALKMASI HÂLİNDE 

❖ 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunludur.  

❖ 10 gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş 

sayılır. 

MUVAZZAF ASKERLİĞE AYRILAN 

MEMURLAR 

❖ askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır. 

MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK 

DOSYASI 

❖ Memurlar, TC kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca 

tutulacak personel bilgi sistemine kaydolurlar. Her memur için 

bir özlük dosyası tutulur. 



ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNAN 

EVRAKLAR 

❖ Memurun Mesleki Bilgileri 

❖ Mal Bildirimleri;  

❖ Varsa İnceleme, Soruşturma, Denetim Raporları,  

❖ Disiplin Cezaları  

❖ Ödül Ve Başarı Belgesi  

Memurların başarı, yeterlik ve 

ehliyetlerinin tespitinde, kademe 

ilerlemelerinde, derece 

yükselmelerinde, emekliye 

ayrılmalarında veya hizmetle 

ilişkilerinin kesilmesinde 

❖ hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde 

bulundurulur 

Özlük dosyalarının tutulma 

esasları ile özlük dosyalarında 

yer alacak belgelere ilişkin usûl 

ve esaslar 

❖ Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir. 

MEMURUN ÖDÜL ŞARTLARI 1) kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, 

2) kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu 

zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, 

3) kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında 

veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde 

somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit 

edilen memurlara ödül verilir 

MEMURA ÖDÜL VEREN 

MAKAMLAR 

❖ Merkezde BAĞLI VEYA İLGİLİ BAKAN 

❖ İllerde VALİLER, 

❖ İlçelerde KAYMAKAMLAR tarafından başarı belgesi verilebilir. 

❖ Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları için MİLLÎ 

SAVUNMA BAKANI bu yetkisini devredebilir. 

3 DEFA BAŞARI BELGESİ 

ALANLARA 

❖ ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ verilir. 

Üstün başarı belgesi verilenlere, 

merkezde BAĞLI VEYA İLGİLİ 

BAKAN ve illerde VALİLER 

tarafından uygun görülmesi 

hâlinde 

❖ en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) 

%200’ÜNE KADAR ÖDÜL VERİLEBİLİR. 

BİR MALÎ YIL İÇİNDE 

ÖDÜLLENDİRİLECEKLERİN SAYISI, 

KURUMUN YILBAŞINDAKİ DOLU 

KADRO MEVCUDUNUN 1000 

ONUNDAN, 

❖ Gümrük Müsteşarlığı,  

❖ Millî Eğitim Bakanlığı,  

❖ Emniyet Genel Müdürlüğü  

❖ Jandarma Genel Komutanlığı  

❖ Sahil Güvenlik Komutanlığı  

kadroları için 1000/ 20 fazla olamaz. 

 

YIL İÇİNDE ÖDÜLLENDİRİLEN 

PERSONEL SAYISI KURUMLARINCA 

❖ izleyen yılın OCAK AYI SONUNA KADAR Devlet Personel 

Başkanlığına bildirilir. 

DİSİPLİN AMİRLERİ ❖ kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet 

Personel Başkanlığı’nın görüşüne dayanılarak özel 

yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir. 

UYARMA ❖ Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması 

gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 

KINAMA  ❖ Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı 

ile bildirilmesidir. 

 

AYLIKTAN KESME : 

(1/30 - 1/8 ) 

Memurun, brüt aylığından (1/30 - 1/8 )arasında kesinti yapılmasıdır. 

KADEME İLERLEMESİNİN 

DURDURULMASI: 

1 - 3 yıl 

Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede 

ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır. 

DEVLET MEMURLUĞUNDAN 

ÇIKARMA: 

Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan 

çıkarmaktır. 

UYARMA    düzensiz 

❖ emir ve görevlerin tam ve 

zamanında yapmamak 

❖ görev yerinde belirlenen 

KINAMA(kusurlu) 

❖ EMİRLERE İTİRAZ etmek,tam ve zamanında yapılmasında kusurlu 

davranmak 

❖ GÖREV YERİNDE: genel ahlak ve edep dışı davranışlarda 



usul ve esasların yerine 

getirmemek 

❖ belge, araç ve gereçlerin 

korunması, kullanılması ve 

bakımında kayıtsızlık 

göstermek veya düzensiz 

davranmak 

❖ Özürsüz veya izinsiz göreve 

geç gelmek, erken 

ayrılmak, terketmek 

❖ tasarruf tedbirlerine riayet 

etmemek 

❖ Usulsüz müracaat veya 

şikayette bulunmak 

❖ memura yakışmayan tutum 

ve davranışta bulunmak 

❖ Görevine veya iş sahiplerine 

karşı kayıtsızlık göstermek 

veya ilgisiz 

❖ kılık ve kıyafete aykırı 

davranmak 

❖ Görevinde işbirliği 

yapmamak 

bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri 

şekiller çizmek ve yapmak, belirlenen usul ve esasların yerine 

getirilmesinde kusurlu olmak 

❖ ARAÇ: araç ve resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, 

kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak özel işlerinde 

kullanmak, kaybetmek, muamelede bulunmak 

❖ KAZANÇ : Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan 

çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen 

sürede kurumuna bildirmemek 

❖ AMİRE:  hal ve hareketi ile saygısız davranmak 

❖ HİZMET DIŞINDA Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu 

sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak 

❖ İŞ ARKADAŞLARINA ve iş sahiplerine söz veya hareketle 

sataşmak, kötü muamelede bulunmak 

❖ BORÇLARINI kasten ödememek 

❖ KURUMLARIN huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak. 

❖ DEMEÇ: Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya 

radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek. 

AYLIKTAN KESME (kasıt)  
(1/30 - 1/8 ) 

❖ Kasıtlı olarak; verilen emir ve 

görevleri tam ve zamanında 

yapmamak 

❖ görev yerinde kurumlarca 

belirlenen usul ve esasları 

kasten yerine getirmemek 

❖ ARAÇ :resmi belge, araç ve 

gereçleri HOR KULLANMAK 

özel menfaatinde kullanmak 

❖ Özürsüz 1 veya 2 gün işe 

gelmemek 

❖ BEYAN: yalan ve yanlış 

beyanda bulunmak, 

❖ AMİRİNE sözle saygısızlık 

etmek 

❖ İŞ YERİNİN toplantı, tören ve 

benzeri amaçlarla izinsiz 

olarak kullanılmasına 

yardımcı olmak 

❖ HİZMET İÇİNDE Devlet 

memurunun itibar ve güven 

duygusunu sarsacak 

nitelikte davranışlarda 

bulunmak. 

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI 

1-3 yıl 

❖ işe sarhoş gelmek 

❖ Özürsüz 3-9 gün göreve gelmemek 

❖ görevinde çıkar sağlamak 

❖ AMİRİNE: küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler 

yapmak hakarette bulunmak veya tehdit etmek 

❖ İŞ YERİNİN toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak 

veya kullandırmak 

❖ SAHTE RAPOR ve belge düzenlemek 

❖ TİCARET yapmak  

❖ AYRIMCILIK İş yerinde ayrımcılık yapmak 

❖ MAL BİLDİRİMİNDE bulunmamak 

❖ YASAK BİLGİ yasaklanan bilgileri açıklamak, 

❖ YURTDIŞINDA borcunu ödemeden yurda dönmek, 

❖ EMİRLERİ kasten yapmamak, 

❖ SİYASİ PARTİ yararına veya zararına çalışmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA 

❖ SİYASİ PARTİYE girmek, 

❖ 20 GÜN göreve gelmemek 

❖ GİZLİ BİLGİ Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak 

❖ SİYASİ ARANANLARI görev yerinde gizlemek 

❖ YURT DIŞINDA Devletin itibarını düşürmek 

❖ AMİRİNE fiili tecavüzde bulunmak 

❖ MEMURA YAKIŞMAYAN yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler yapmak 

❖ TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE işbirliği yapmak 



❖ YASAKLI YAYINLARI bulundurmak teşhir etmek  

❖ ATATÜRK ALEYHİNE İşlenen Suçlar kanununa aykırı davranmak 

❖ İDEOLOJİK VEYA SİYASİ AMAÇLARLA kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, 

işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak 

veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda 

bulunmak 

❖ SAVAŞ, OLAĞANÜSTÜ HAL VEYA GENEL AFETLERE ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya 

emirleri yapmamak 

 

Disiplin cezası verilmesine sebep 

olmuş bir fiil veya halin cezaların 

özlük dosyasından silinmesine 

ilişkin süre içinde tekrar edilirse 

❖ BİR DERECE AĞIR CEZA UYGULANIR. 

❖ Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller 

nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında 

bir derece ağır ceza verilir. 

Geçmiş hizmetleri sırasındaki 

çalışmaları olumlu olan ve ödül 

veya başarı belgesi alan 

memurlar için verilecek 

cezalarda 

❖ BİR DERECE HAFİF OLANI UYGULANABİLİR. 

Öğrenim durumları nedeniyle 

yükselebilecekleri kadroların 

son kademelerinde bulunan 

Devlet memurlarının, kademe 

ilerlemesinin 

durdurulması cezasının 

verilmesini gerektiren hallerde, 

❖ brüt aylıklarının ¼’ü – ½’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine 

son verilir. 

UYARMA, KINAMA VE AYLIKTAN 

KESME CEZALARI 

 

❖ Memurun Bağlı Olduğu Kurumdaki Disiplin Kurulunun Kararı 

Alındıktan Sonra, ATAMAYA YETKİLİ AMİRLER verir 

KADEME İLERLEMESİNİN 

DURDURULMASI CEZASI 

❖ İl disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde VALİLER 

tarafından verilir. 

DEVLET MEMURLUĞUNDAN 

ÇIKARMA CEZASI 

 

❖ amirlerin isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu KURUMUN 

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARI ile verilir. 

DİSİPLİN KURULU VE YÜKSEK 

DİSİPLİN KURULUNUN AYRI BİR 

CEZA TAYİNİNE YETKİSİ YOKTUR 

 

❖ cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili 

amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte 

serbesttirler. 

UYARMA, KINAMA, AYLIKTAN 

KESME VE KADEME İLERLEMESİNİN 

DURDURULMASI cezalarında 

❖ 1 ay içinde başlanılmazsa zamanaşımına uğrar 

Disiplin amirleri UYARMA, KINAMA VE AYLIKTAN KESME cezalarını 

soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek 

zorundadırlar. 

❖ KİD cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını 

bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde iletilir 

MEMURLUKTAN ÇIKARMA 

CEZASINDA  

 

❖ 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına, Başlanmadığı 

zamanaşımına uğrar. 

 

DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN 

FİİL VE HALLERİN İŞLENDİĞİ 

TARİHTEN İTİBAREN NİHAYET  

❖ 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme 

yetkisi zamanaşımına uğrar. 

DİSİPLİN KURULU 

 

❖ dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma 

evrakına göre kararını bildirir. 

 

 

MEMURLUKTAN ÇIKARMA  

 

❖ disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, 

memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna 

tevdiinden itibaren azami 6 içinde bu kurulca, karara bağlanır. 

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU 

 

❖ Gelen dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, 

ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili 

kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye 

veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya 

yaptırmaya yetkilidirler. 

HAKKINDA MEMURLUKTAN ❖ soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin 



ÇIKARMA CEZASI İSTENEN 

MEMUR 

 

kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir. savunması 

alınmadan disiplin cezası verilemez. 

7 GÜN İÇİNDE SAVUNMASINI 

YAPMAYAN MEMUR 

❖ savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 

AYNI OLAYDAN DOLAYI MEMUR 

HAKKINDA CEZA MAHKEMESİNDE 

KOVUŞTURMAYA BAŞLANMIŞ 

OLMASI  

❖ disiplin kovuşturmasını geciktiremez. 

 

MEMURUN CEZA KANUNUNA 

GÖRE MAHKUM OLMASI VEYA 

OLMAMASI HALLERİ 

❖ ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz. 

 

DİSİPLİN CEZALARI VERİLDİĞİ 

TARİHTEN İTİBAREN  

❖ hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. 

AYLIKTAN KESME CEZASI ❖ cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. 

VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI ÜST 

DİSİPLİN AMİRİNE 

❖ Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel 

Başkanlığına bildirilir. 

AYLIKTAN KESME CEZASI 

ALANLAR  

❖ 5 yıl 

 

KADEME İLERLEMESİNİN 

DURDURULMASI CEZASI ALANLAR  

 

❖ 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı 

kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il 

teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve 

denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve 

büyükelçi kadrolarına atanamazlar.  

DİSİPLİN CEZALARI  ❖ memurun özlük dosyasına işlenir. 

UYARMA VE KINAMA CEZALARI ❖ uygulanmasından 5 sene sene sonra atamaya yetkili amire 

başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından 

silinmesini isteyebilir. 

DİĞER CEZALARIN 

UYGULANMASINDAN  

❖ 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan 

cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. 

DİSİPLİN VE SORUŞTURMA 

İŞLERİNDE KANUNLARLA VERİLEN 

GÖREVLERİ YAPMAK ÜZERE 

 

• Kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu 

• Her ilde 

• Bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde 

• İl Milli Eğitim müdürlüklerinde bir Disiplin Kurulu bulunur. 

DİSİPLİN AMİRLERİ TARAFINDAN 

VERİLEN UYARMA, KINAMA VE 

AYLIKTAN KESME CEZALARINA 

KARŞI  

❖ disiplin kuruluna 

 

KADEME İLERLEMESİNİN 

DURDURULMASI CEZASINA KARŞI  

❖ yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. 

 

İTİRAZDA SÜRE ❖ kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre 

içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. 

İTİRAZ MERCİLERİ  

 

❖ itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden 

itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadır. 

İTİRAZIN KABULÜ HÂLİNDE 

 

❖ disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı 

hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına 

karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. 

Görevden uzaklaştırılan ve 

görevi ile ilgili olsun veya 

olmasın herhangi bir suçtan 

tutuklanan veya gözaltına alınan 

memurlara  

❖ BU SÜRE İÇİNDE AYLIKLARININ 3/2 ÖDENİR. Kanunun öngördüğü 

sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. 

 

 

 

 

Soruşturma sonunda disiplin 

yüzünden memurluktan çıkarma 

veya cezai bir işlem 

uygulanmasına lüzum kalmayan 

Devlet memurları için alınmış 

olan görevden uzaklaştırma 

tedbiri  

❖ yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar 

hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır. 

SORUŞTURMA VEYA YARGILAMA 

SONUNDA YETKİLİ MERCİLERCE 

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası 

verilenler; 



b) Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenler; 

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile 

kaldırılanlar; 

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın 

memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası 

ertelenenler; Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki 

görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. 

DEVLET MEMURUNUN 

SORUŞTURMAYA KONU OLAN 

FİİLLERİNİN, HİZMETLERİNİ 

DEVAMA ENGEL OLMADIĞI 

HALLERDE  

❖ her zaman kaldırılabilir. 

 

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA  

 

❖ en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir 

karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. 

Bir ceza kovuşturması icabından 

olduğu takdirde görevinden 

uzaklaştırmaya yetkili amir 

(Müfettişlerin görevinden 

uzaklaştırdıkları memurlar 

hakkında atamaya yetkili amir) 

ilgilinin durumunu  

 

❖ her 2 ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi 

hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. 

 

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILAN 

DEVLET MEMURLARI HAKKINDA  

❖ görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde 

soruşturmaya başlanması şarttır. 

Memuru görevden 

uzaklaştırdıktan sonra memur 

hakkında derhal soruşturmaya 

başlamayan, keyfi olarak veya 

garaz veya kini dolayısıyla bu 

tasarrufu yaptığı, yaptırılan 

soruşturma sonunda anlaşılan 

amirler 

❖ hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler. 

AYLIK 

 

❖ memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay 

itibariyle ödenen para 

TEMSİL GİDERLERİ 

 

❖ Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara 

temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek 

giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu 

maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri 

gereğince ödenen para 

İŞ GÜÇLÜĞÜ ZAMMI ❖ Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde 

çalışanlara  

İŞ RİSKİ ZAMMI ❖ Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara  

MALİ SORUMLULUK TAZMİNATI 

 

❖ Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne 

açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere  

TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMI, ❖ Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam 

edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için  

❖ ödenir. 

TAZMİNATLAR: 

 

A) Özel Hizmet Tazminatı 

B) Eğitim, Öğretim Tazminatı 

C) Din Hizmetleri Tazminatı 

D) Emniyet Hizmetleri Tazminatı 

E) Mülki İdare Amirliği Özel 

Hizmet Tazminatı 

F) Denetim Tazminatı 

G) Adalet Hizmetleri Tazminatı 

 

 

ADAYLARIN AYLIKLARI 

 

❖ Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu 

Kanunun 54 . maddesindeki esaslara göre, girecekleri 

derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. 

❖ Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe 

ilerlemesi uygulanmaz. 

ASALETİ ONAYLANAN 

MEMURLARIN KADEME 

İLERLEMELERİ 

❖ Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl 

memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe 

ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir. 

MEMURLARA AYLIKLARI HER AYIN ❖ Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen 



BAŞINDA PEŞİN ÖDENİR  

 

aylık, geri alınmaz. 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

ÜCRETLERİ SÖZLEŞME ŞARTLARINA 

GÖRE; GEÇİCİ PERSONELİN 

GÜNDELİKLERİ  

❖ gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir. 

 

KADEME İLERLEMİSİNDE AYLIĞA 

HAK KAZANMA  

 

❖ Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye 

müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren aynı 

derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır. 

SAYMAN VE SAYMAN 

MUTEMETLERİNİN DEVİR SÜRELERİ 

VE AYLIKLARI 

 

❖ Hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan 

saymanların devir süresi 7 gündür. Devir teslim süresinin aylık 

ödeme zamanına rastlaması halinde bu aya ait aylıkları eski 

görev yerinde, kadro tasarrufundan ödenir. Sayman 

mutemetleri için devir süresi 2 gündür. 

 

BİR GÖREVE VEKALETEN ATANAN 

MEMURLARA  

 

❖ vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin 3 

te biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı 

kadrolarına atananlara asgari ücret aylık tutarından aşağı 

olmamak üzere) 3 te ikisi verilir. 

SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI, 

BAŞTABİP VE BAŞTABİP 

YARDIMCILIĞI HİZMETLERİNİN 

İKİNCİ GÖREV OLARAK 

YÜRÜTÜLMESİ HALİNDE  

❖ kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta 

oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir. 

 

KENDİLERİNE DERS GÖREVİ 

VERİLENLERE 

❖ ders saati başına GÜNDÜZ ÖĞRETİMİ İÇİN 140, 

 

Örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarında  

yarıyıl ve yaz tatillerinde, 

Cumartesi ve pazar günleri ile 

saat 18.00’den sonra başlayan 

öğretim faaliyetleri için 

❖ 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık 

katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders 

ücreti ödenir. 

 

özel eğitime muhtaç 

öğrencilerin eğitim ve öğretim 

gördüğü kurumlarda görevli 

öğretmen ve yöneticiler ile bu 

öğrencilere yönelik olarak 

açılan özel sınıf öğretmenlerine 

ve cezaevlerinde görevli 

öğretmenlere  

❖ %25 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve 

Yaygın Eğitimi Destekleme ve 

Yetiştirme Kursları Yönergesi 

kapsamında görev alan yönetici 

ve öğretmenlere  

❖ %100 fazlasıyla ödenir. 

 

Fabrika, atölye, şantiye, işletme 

gibi yerlerde İş Kanununa tabi 

olarak işçi çalıştıran kurumlarca 

hizmetin gereği olarak işçi ile 

birlikte çalışma saatleri ve günü 

dışında çalışmanın zorunlu 

bulunması,hallerine münhasır 

olmak üzere, yapılan  

❖ FAZLA ÇALIŞMANIN SÜRESİ VE SAAT BAŞINA ÖDENECEK ÜCRET 

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE BELİRLENİR 

 

 

KURUMLAR GEREKTİĞİ TAKDİRDE 

PERSONELİNİ  

 

❖ günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin 

çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla 

çalışmanın her 8 saati için 1 gün hesabı ile izin verilir bu suretle 

verilecek iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek 

yıl içinde kullandırılabilir. 

 

FAZLA ÇALIŞMANIN UYGULAMA 

ESAS VE USULLERİ  

❖ Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken 

belirlenir. 

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI ❖ Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak bir talimatla tesbit 



MENSUPLARINA ÖDENECEK 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ VE 

DİĞER HUSUSLAR  

edilir. 

 

SÜREKLİ GÖREVLE YURTDIŞINA 

GÖNDERİLEN DEVLET MEMURLARI  

 

❖ geçici görevle en çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilir. Bu 

süre içinde aylığı katsayılı ödenir. 

 

HAZARDA EĞİTİM VE MANEVRA 

İÇİN SİLAH ALTINA ALINANLARIN 

AYLIKLARININ ÖDENMESİ: 

❖ Hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra 

maksadiyle silah altına alınan Devlet memurlarının aylıkları 

kendi kurumlarınca tam olarak ödenir. 

DEVLET MEMURLARINDAN RÜTBELİ 

OLANLARIN RÜTBE AYLIĞI TUTARI 

 

❖ bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından fazla 

olanlara, aradaki fark askeri kurumlarına katılmaları veya yeni 

rütbeyi kazandıkları tarihten itibaren silah altında bulundukları 

sürece Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenir. 

YEDEK SUBAY, YEDEK ASKERİ 

MEMUR VE YEDEK ASTSUBAY 

OLANLARIN RÜTBELERİNE AİT 

AYLIKLARI  

❖ Milli Savunma Bakanlığınca ödenir. 

 

RÜTBESİZ MEMURLARIN 

AYLIKLARININ TAMAMI  

❖ kurumlarınca ödenir. 

 

SOSYAL HAKLAR VE YARDIMLAR: 

 

1) Emeklilik hakları: 

2) Hastalık ve analık sigortası: 

3) Yeniden işe alıştırma: 

4) Devlet memurları için konut 

kredisi: 

5) Devlet memurları için konut 

6) Öğrenim bursları ve yurtları: 

7) Aile yardımı ödeneği: 

8) Ölüm yardımı ödeneği: 

9) Cenaze giderleri: 

10) Giyecek yardımı: 

11) Yiyecek yardımı: 

 

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ 

 

a) Evli olan memura ödenir. Çalışmayan eşi için 1500, çocuklarının 

herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 

0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık 

katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden 

ödenir. 

b) her ay maaşla beraber ödenir. 

c) Karı ve kocanın her ikisi de memursa kocaya verilir.  

d) hiç bir vergi ve kesintiye tabi değildir ve borç için haczedilemez. 

ÇOCUK İÇİN AİLE YARDIMI 

ÖDENEĞİ VERİLMEYECEK HALLER 

 

1. Evlenenlere 

2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş 

kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık 

kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin 

verilmesine devam olunur.), 

3. ticaret yapanlara çalışanlara 

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar. 

YENİDEN İŞE ALIŞTIRMA: ❖ Malûllük aylığı bağlanan Devlet memurlarından çalışma 

gücünün artırılabileceği umulanlar eski sınıflarında veya yeni 

sınıf veyahut meslekte çalışabilmelerini sağlamak üzere işe 

alıştırılmaya tabi tutulabilirler. 

Devlet Memurları için lüzum ve 

ihtiyaç görülen yerlerde çocuk 

bakımevi ve sosyal tesisler 

kurulabilir. Bunların kuruluş ve 

işletme esas ve usulleri  

 

❖ Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 

birlikte hazırlanacak genel yönetmelikle belirlenir. 

 

 

 

 

 

 

DEVLET MEMURLARI İÇİN KONUT 

KREDİSİ: 

 

❖ Devlet Memurlarından T. C. Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl 

ve daha fazla olanlara, istekleri üzerine Toplu Konut Fonundan 

özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir. 

 

Mahrumiyet yerlerinde çalışan 

Devlet memurları görev 

yerlerinde çocuğunun girmesi 

gereken orta dereceli okul 

bulunmadığı takdirde, bu 

❖ pansiyon ücret indiriminden faydalanırlar. Bu indirim her yıl 

bütçe kanunu ile tesbit olunan pansiyon ücretlerinden en 

azının çocukların her biri için % 50 si oranındadır. İndirim 

sonucunda meydana çıkan fark Devlet bütçesinden ödenir. 

❖ memurlar çocuklarını daha yüksek ücretli okul 



dereceli okullarda okuma 

hakkını kazanmış bulunan 

çocuklarını yatılı okullarda 

okutmak isterlerse,  

 

pansiyonlarından veya Milli Eğitim Bakanlığının denetimi 

altında faaliyette bulunan özel pansiyonlardan faydalandırmak 

isterlerse  aradaki ücret farkı kendileri tarafından ödenir. 

❖ Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan memurların 

çocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için 2. sene bu haktan 

faydalanamazlar. 

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNE HAK 

KAZANMA 

 

❖ Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; 

çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi 

takip eden AY BAŞINDAN itibaren hak kazanır. 

 

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ HAKKINI 

KAYBETME: 

 

❖ Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden 

boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım 

ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı madde- deki 

hallerin vukuunu takip eden AY BAŞINDAN itibaren kaybeder. 

ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ: 

 

❖ Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı 

ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet 

memuru aylığı (ek gösterge dahil) 1 katı tutarında, 

❖ memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği 

kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar 

yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en 

yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı 

tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. 

ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ, HİÇBİR 

VERGİ VE KESİNTİYE TABİ 

TUTULMAKSIZIN VE ÖDEME EMRİ 

ARAMAKSIZIN  

❖ saymanlarca derhal ödenir. borç için hacizedilemez. 

 

CENAZE GİDERLERİ 

 

❖ Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri 

(cenazenin başka yere nakil dahil) kurumlarınca ödenir.  

❖ yurt dışında bulunan Devlet memurlarından ölenlerin ve yurt 

dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri, bakmakla 

yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının cenazelerini 

yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler 

kurumlarınca karşılanır. 

GİYECEK YARDIMI: YİYECEK 

YARDIMI: 

 

❖ Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek ve 

yiyecek yardımından faydalanacakları  

❖ Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının birlikte 

hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur. 

 

Devlet memurlarının 

yetişmelerini sağlamak, 

verimliliğini artırmak ve daha 

ileriki görevlere hazırlamak 

amacI İle uygulanacak hizmet 

içi eğitim 

❖ Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte 

hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülür. 

 

EĞİTİM BİRİMLERİ: 

 

❖ Her kurumda, yetiştirme faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve 

değerlendirmekle görevli bir "Eğitim birimi" kurulur. Birden çok 

birim kurulan kurumlarda bunlardan biri "Merkez Eğitim Birimi" 

adını alır. 

EĞİTİM MERKEZLERİ: 

• Kurumlar kendi eğitim 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

eğitim merkezleri açabilirler. 

 

• Kurumlararası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 

cumhurbaşkanı kararıyla kurumlararası eğitim merkezleri de 

açılabilir.Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişleri 

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle 

kurumlarınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

 

DEVLET MEMURLARI EĞİTİMİ 

GENEL PLANI: 

 

❖ Devlet memurları eğitimi genel planı, cumhurbaşkanı kararıyla 

yürürlüğe konulur. 

 

RAPOR VERME: 

 

❖ Kurumlar yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları 

eğitim çalışmalarının sonuçlarını  her 6 aylık dönemin 

bitiminden en geç 1 ay sonra Devlet Personel Başkanlığına bir 

raporla bildirmek zorundadırlar. 

MECBURİ HİZMETLE İLGİLİ ❖ Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar yetiştirme, eğitim veya 



YÜKÜMLÜLÜKLER: 

 

staj sürelerinin bitiminden itibaren en çok 2 ay içinde 

kurumlarına başvurmak zorundadırlar. 

❖ Başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bir göreve 

atanmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kalkar. 

KPBS nedir KAMU PERSONELİ BİLGİ SİSTEMİDİR 

GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME 

SÜRESİ 

❖ bir yılda altı ayı geçemez.  

❖ Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici 

görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde 

bu süre bir katına kadar uzatılabilir. 

❖ Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili 

olması şarttır.  

❖ Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır. 

MEMURA AVANS  ❖ Maliye ve Hazine Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde 

memura  avans ödenebilir. yapılacak avans ödemeleri, ait 

olduğu aylıkla birlikte kanuni kesintilere tabi tutulur ve ilgililerin 

ölümü halinde geri alınmaz. 

68 YAŞINI GEÇMEMEK KAYDIYLA  

 

❖ Müsteşar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir ve sosyal güvenlik 

kurumlarından almakta oldukları aylıkları kesilmez. 

EĞİTİM ÖDENEĞİ ❖ her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim 

yılının başladığı ay içinde  

❖ Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte  

❖ Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına 

hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer 

vergi ve kesintilere tabi tutulmaz. 

AİLE SAĞLIĞI VE TOPLUM 

SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE  

 

❖ ayda 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten 

fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç 

herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 

 

İCAP NÖBETİ TUTAN VE BU NÖBET 

KARŞILIĞINDA KURUMUNCA İZİN 

KULLANMASINA MÜSAADE 

EDİLMEYEN MEMURLAR İLE 

SÖZLEŞMELİ PERSONELE 

 

❖ izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap 

nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda 

nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap 

nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam 

icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez. 

 



 

1739 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 

 

 

 

TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ 

 

1. Genellik ve eşitlik 

2. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 

3. Yöneltme 

4. Eğitim hakkı 

5. Fırsat ve imkan eşitliği 

6. Süreklilik 

7. Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk 

Milliyetçiliği 

8. Demokrasi eğitimi 

9. Laiklik 

10. Bilimsellik 

11. Planlılık 

12. Karma eğitim 

13. Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin 

işbirliği 

14. Her yerde eğitim 

 

GENELLİK VE EŞİTLİK 

 

 Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik 

ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese 

açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, 

zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

 

FERDİN VE TOPLUMUN İHTİYAÇLARI 

 

 Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının 

istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun 

ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 

 

 

YÖNELTME: 

 Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve 

kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda 

çeşitli programlara veya okullara 

yöneltilerek yetiştirilirler. 

 ortaöğretim kurumlarına, eğitim 

programlarının hedeflerine uygun 

düşecek şekilde hazırlık sınıfları 

konulabilir.  

 Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde 

rehberlik hizmetlerinden ve objektif 

ölçme ve değerlendirme metotlarından 

yararlanılır. 

EĞİTİM HAKKI 

 

 İlköğretim görmek her Türk vatandaşının 

hakkıdır. İlköğretim kurumlarından 

sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar 

ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde 

yararlanırlar. 

 

FIRSAT VE İMKAN EŞİTLİĞİ: 

 

• Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve 

imkan eşitliği sağlanır. 

• Maddi imkanlardan yoksun başarılı 

öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine 

kadar öğrenim görmelerini sağlamak 

amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve 

başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. 

• Özel eğitime ve korunmaya muhtaç 

çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. 

SÜREKLİLİK: 

 

• 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. 

 

DEMOKRASİ EĞİTİMİ: 

 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. 

 

BİLİMSELLİK: 

 Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli 

olarak gelişme ve yenileşmenin 

sağlanması bilimsel araştırma ve 

değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. 

 

PLANLILIK: 

 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. 

 

KARMA EĞİTİM 

 

 Okullarda kız ve erkek karma eğitim 

yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, 

imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar 

yalnızca kız veya yalnızca erkek 

öğrencilere ayrılabilir. 

EĞİTİM KAMPÜSLERİ VE OKUL İLE AİLENİN 

İŞBİRLİĞİ: 

 

• Aynı alan içinde birden fazla 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. 

 

OKUL-AİLE BİRLİKLERİ 

 Eğitim kurumlarının amaçlarının 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak 

için okul ile aile arasında iş birliği 

sağlanır. 

 OKUL-AİLE BİRLİKLERİ, okulların eğitim ve 

öğretim öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları 

kabul edebilir, 

 Maddî katkı sağlamak amacıyla sosyal 

ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar 

düzenleyebilir, okulların hizmetlerine 



etkinlik ve verimlilik kazandırmak, 

okulların ve maddî imkânlardan yoksun 

bünyesinde bulunan kantin, açık alan, 

salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya 

işletebilirler. 

 

ÖĞRENCİ VELİLERİ   hiçbir surette bağış yapmaya 

zorlanamaz. 

Okul - aile BİRLİKLERİNİN GELİRLERİ   her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ: 

 

• mecburi ilköğrenim çağına gelmemiş 

çocukların eğitimini kapsar. 

• isteğe bağlıdır. 

• Çocukların beden, zihin ve duygu 

gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını 

sağlamak 

• Onları ilköğretime hazırlamak 

• Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden 

gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı 

yaratmak  

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel 

konuşmalarını sağlamak 

Okul öncesi eğitim kurumları  bağımsız anaokulları, ilköğretim okuluna 

bağlı anasınıfları halinde veya ilgili diğer 

öğretim kurumlarına bağlı uygulama 

sınıfları olarak da açılabilir. 

  

İş Kanununa tabi işyerlerinde işverenlerin 

okul öncesi eğitim kurumu kurmaları için 

gerekli şartlar ve diğer hususlar,  

 Milli Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları 

tarafından birlikte düzenlenecek bir 

tüzükte gösterilir. 

 

İLKÖĞRETİM: 

 

• Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak 

için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve 

alışkanlıkları kazandırmak; 

• Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve 

kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve 

üst öğrenime hazırlamaktır. 

 

İLKÖĞRETİMİN SON DERS YILININ İKİNCİ 

YARISINDA  

 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. 

İLKÖĞRETİM KURUMLARI  4 yıl süreli ve zorunlu ilkokullar  

 4 yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar 

arasında tercihe imkân veren ortaokullar 

ile imam-hatip ortaokullarından oluşur. 

Ortaokul ve liselerde  Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin 

hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak 

okutulur. 

NÜFUSUN AZ VE DAĞINIK OLDUĞU YERLERDE  köyler gruplaştırılarak, merkezi durumda 

olan köylerde ilköğretim bölge okulları 

ve bunlara bağlı pansiyonlar kurabilir 

GRUPLAŞTIRMANIN MÜMKÜN OLMADIĞI 

YERLERDE  

 yatılı ilköğretim bölge okulları kurulur. 

  ilköğretime dayalı 4 yıllık zorunlu örgün 



ORTA ÖĞRETİM: 

 

veya yaygın öğrenim veren genel, 

mesleki ve teknik öğretim kurumları ile 

mesleki eğitim merkezlerinin tümünü 

kapsar.  

 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, 

 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. 

NÜFUSU AZ VE DAĞINIK OLAN VE MİLLİ EĞİTİM 

BAKANLIĞINCA GEREKLİ GÖRÜLEN YERLERDE 

 ortaöğretimin, genel, mesleki ve teknik 

öğretim programlarını bir yönetim altında 

uygulayan ÇOK PROGRAMLI LİSELER 

kurulabilir. 

 

ORTAÖĞRETİMDE YÖNELTME:  

 Yöneltme ilköğretimde başlar; 

yanılmaları önlemek ve muhtemel 

gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi 

sağlamak için ortaöğretimde de devam 

eder.  

YÜKSEKÖĞRETİM: 

 

 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. 

 Yüksek öğretim, orta öğretime dayalı EN 

AZ İKİ YILLIK yüksek öğrenim veren eğitim 

kurumlarının tümünü kapsar. 

 Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri 

ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun 

bilim politikasına ve toplumun yüksek 

seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan 

gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek;  

 Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim 

yapmak; 

 Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak 

üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel 

sorunları çözmek için bilimleri genişletip 

derinleştirecek inceleme ve 

araştırmalarda bulunmak;  

 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;  

 Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını 

gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini 

sağlayan her türlü yayınları yapmak; 

 Türk toplumunun genel seviyesini 

yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı 

bilim verilerini sözle, yazı ile halka 

yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde 

bulunmaktır. 

 Yükseköğretim kurumlarının amaçları, 

açılış, kuruluş ve işleyişleri ile öğretim 

elemanlarına ilişkin esaslar ve 

yükseköğretim kurumları ile ilgili diğer 

hususlar, özel kanunlarında belirlenir. 

 

Öğrenim harç ve ücretlerinin tutarları ve 

bunların ödenme tarzları ile burs ve kredilerin 

tutarları ve bunların veriliş esasları, 

 Maliye Bakanlığı ile MEB birlikle 

hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir. 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI  

 

1. Üniversiteler, 

2. Fakülteler, 

3. Enstitüler, 

4. Yüksekokullar 

5. Konservatuvarlar……………..(KONS) 

6. Meslek yüksekokulları……………….(MYO) 

7. Uygulama ve araştırma merkezleri..(UAM) 

YÜKSEKÖĞRETİMİN PARALIDIR 

 

 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. 

YAYGIN EĞİTİM 

 

 örgün eğitim sistemine hiç girmemiş 

yahut, herhangi bir kademesinde 

bulunan veya bu kademeden çıkmış 

vatandaşlara, örgün eğitimin yanında 

veya dışında, Okuma - yazma öğretmek 

 eksik eğitimlerini tamamlamaları için 

sürekli eğitim imkanları hazırlamak, 

 Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, 

sosyal ve kültürel gelişmelerine 

uymalarını sağlayıcı eğitim imkanları 

hazırlamak 

 Milli kültür değerlerimizi koruyucu, 

geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte 

eğitim yapmak, Toplu yaşama, 

dayanışma, yardımlaşma, birlikte 



çalışma ve örgütlenme anlayış ve 

alışkanlıkları kazandırmak, 

 İktisadi gücün arttırılması için gerekli 

beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve 

usullerini benimsetmek, 

 Yaygın eğitim, genel ve mesleki - teknik 

olmak üzere iki temel bölümden 

meydana gelir. Bu bölümler birbirini 

destekleyici biçimde hazırlanır. 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ 

 

 Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili 

yönetim görevlerini üzerine alan özel bir 

ihtisas mesleğidir. 

 Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel 

kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik 

formasyon ile sağlanır. 

 öğretmen adaylarının yüksek öğrenim 

görmelerinin sağlanması esastır. 

ÖĞRETMENLİKTE KARİYER BASAMAKLARI adaylık döneminden sonra  

 Öğretmen,  

 Uzman Öğretmen  

 Başöğretmen  

 

UYGULANACAK OLAN SÖZLÜ SINAVDA 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 KOMİSYON tarafından 

değerlendirilir. 

SÖZLÜ  SINAV KOMİSYONU ÜYELERİ  Bakanlık personeli,  

 Başka kamu kurum ve kuruluşlarında 

çalışan personel  

 öğretim elemanları  

Bakanlık gerekli gördüğünde illerde veya 

merkezde birden fazla komisyon oluşturabilir.  

 

DEĞERLENDİRME PUANININ 

 

 % 10……. KIDEM, 

 % 10……. ETKİNLİKLER, 

 % 10……. SİCİL (İŞ BAŞARIMI) 

 % 20…….. EĞİTİM, 

 % 50…….. SINAV PUANI  

DEĞERLENDİRMEYE ALINMAK İÇİN   sınav tam puanının en az % 60’ını almış 

olmak şartı aranır. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı “EĞİTİM 

YÜKSEKOKULU “ AÇMA YETKİSİ Öğretmenlik 

formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim 

yüksekokulları, 

 CUMHURBAŞKANI KARARI ile kurulabilir. 

Askeri maksatlarla açılacak okullar hariç,   bu kanun hükümlerine aykırı hiç bir 

eğitim faaliyetinde bulunulamaz. 

ASKERİ EĞİTİM KURUMLARININ DERECELERİ VE 

MÜFREDATI 

 Milli Savunma Bakanlığı İle 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 

Cumhurbaşkanınca çıkarılan bir 

yönetmelikle düzenlenir. 

 



 

 
 

DİLEKÇE HAKKI: 

 

 Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile 

ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye 

Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara 

yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. 

TÜRKİYE’DE İKAMET EDEN 

YABANCILARIN DİLEKÇE HAKKI  

 

 karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin 

Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan 

yararlanabilirler. 

DİLEKÇEDE BULUNMASI 

ZORUNLU ŞARTLAR 

 

 Dilekçe Sahibinin Adı-Soyadı Ve İmzası 

İle İş Veya İkametgah Adresinin 

Bulunması Gerekir. 

Dilekçe, konusuyla ilgili 

olmayan bir idari makama 

verilmesi durumunda,  

 bu makam tarafından yetkili idari 

makama gönderilir ve ayrıca dilekçe 

sahibine de bilgi verilir. 

 

İNCELENEMEYECEK 

DİLEKÇELER 

 Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,  

 Yargı mercilerinin görevine giren 

konularla ilgili olanlar,  

 Dilekçede bulunması zorunlu şartlardan 

herhangi birini taşımayanlar, 

incelenemezler. 

başvuruların sonucu veya 

yapılmakta olan işlemin 

safahatı hakkında dilekçe 

sahiplerine. 

 EN GEÇ 30 (OTUZ) GÜN İÇİNDE 

GEREKÇELİ OLARAK CEVAP VERİLİR 

TBMM gönderilen 

dilekçelerin, Dilekçe 

Komisyonunda incelenmesi 

ve karara bağlanması  

 60 (ALTMIŞ) GÜN içinde sonuçlandırılır. 

İlgili kamu kurum veya 

kuruluşları TBMM Dilekçe 

Komisyonunca gönderilen 

dilekçeleri  

 30 (OTUZ) gün içinde cevaplandırır. 

 



cumhuriyet başsavcıları İhbar veya 

şikayet alındığında toplanması gerekli 

ve kaybolma ihtimali olan delilleri  

❖ sadece toplarlar. 

Memurun ifadesine başvurmadan 

evrakın bir örneğini  

❖ ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler. 

 

 

 

 

İhbar ve şikayetlerin işleme konulması 

için 

• Soyut ve genel nitelikte olmaması 

• Kişi veya olay belirtilmesi 

• İddiaların ciddi bulgu ve belgelere 

dayanması 

• İhbar ve şikayet dilekçesinde dilekçe 

sahibinin doğru adı soyadı ve imzası ile iş 

veya ikametgah adresinin bulunması 

zorunludur. 

• İhbarlar şüpheye mahal vermeyecek 

belgelerle ortaya konulmuş olması 

halinde ad soyad imza vb bilgilere ihtiyaç 

duyulmaz. 

• Şikâyetçilerin kimlik bilgileri zorunlu 

olarak gizli tutulur. 

SORUŞTURMAYA İZİN VERMEYE YETKİLİ 

MERCİİLER 

 

1. KAYMAKAM 

 

• İlçede görevli memur ve diğer görevli 

kamu personeli 

• İlçelerdeki belde belediye başkanları ve 

belde belediye meclis üyeleri 

• İlçeye bağlı köy ve mahalle muhtarları 

hakkında. 

2. VALİ 

 

• İlde ve merkezi ilçede görevli memurları 

ve diğer kamu görevlileri 

• Merkez ilçede ki belde belediye 

başkanları ve belde belediye meclis 

üyeleri 

• Merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle 

muhtarı hakkında 

 

GÖREV YAPTIKLARI İLİN VALİSİ 

Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve 

kuruluşlarda görev yapan memurlar ve 

diğer kamu görevlileri hakkında 

 

 

 

KURULUŞUN EN ÜST İDARİ AMİRİ 

 

Cumhurbaşkanına veya 

Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya 

ilişkili kuruluşlar ve bakanlıkların merkez 

ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev 

yapan diğer memur ve kamu görevlileri 

hakkında 

CUMHURBAŞKANI VEYA İLGİLİ BAKAN 

 

Cumhurbaşkanı kararıyla atanan 

memurlar ve diğer kamu görevlileri 

hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili 

bakan 

TBMM GENEL SEKRETERİ 

 

• TBMM de görevli memurlar ve diğer 

kamu görevlileri hakkında. 

TBMM BAŞKANI 

 

• TBMM genel sekreteri ve yardımcıları 

hakkında 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 

 

• CB görevli memurlar ve diğer kamu 

görevlileri hakkında. 

 



 

CUMHURBAŞKANI 

 

• CB genel sekreteri hakkında. 

 

 

İÇ İŞLERİ BAKANI 

• Büyükşehir belediye başkanı 

• İl ve ilçe belediye başkanları 

• Büyükşehir il ve ilçe belediye meclis 

üyeleri 

• İl genel meclis üyeleri 

KAYMAKAM 

 

İlçelerdeki belde belediye başkanları ve 

belde belediye meclisi üyeleri hakkında, 

İLİN VALİSİ 

 

merkez ilçelerdeki belde belediye 

başkanları ve belde belediye meclisi 

üyeleri hakkında 

İLÇELERDE KAYMAKAM, MERKEZ İLÇEDE 

VALİ 

 

• Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun 

kapsamına giren diğer memurlar ve kamu 

görevlileri hakkında soruşturmaya izin 

verir 

• Yokluklarında ise vekilleri tarafından 

bizzat kullanılır. 

• Yetkili mercilerin saptanmasında, 

memur veya kamu görevlisinin suç 

tarihindeki görevi esas alınır. 

• Ast memur ile üst memurun aynı fiile 

iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı 

olduğu merciden istenir. 

DİĞER MAKAM VE MEMURLARLA KAMU 

GÖREVLİLERİ 

bu Kanun kapsamına giren bir suç 

işlendiğini ihbar, şikayet, bilgi, belge veya 

bulgulara dayanarak öğrendiklerinde 

durumu izin vermeye yetkili mercie 

iletirler. 

Bu fıkradaki şartları taşımayan ihbar ve 

şikâyetler Cumhuriyet başsavcıları ve 

izin vermeye yetkili merciler tarafından 

işleme konulmaz 

ve durum, ihbar veya şikâyette bulunana 

bildirilir. 

İhbarlar şüpheye mahal vermeyecek 

belgelerle ortaya konulmuşsa 

ad soyad imza vb bilgilere ihtiyaç 

duyulmaz. 

İhbar ve şikayet dilekçesinde  dilekçe sahibinin doğru adı soyadı ve 

imzası ile iş veya ikametgah adresinin 

bulunması zorunludur. 

Şikâyetçilerin kimlik bilgileri  zorunlu olarak gizli tutulur. 

ÖN İNCELEME 

 

• İzin vermeye yetkili merci, bir ön 

inceleme başlatır. 

ihbar ve şikâyetler konusunda daha 

önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme 

olması halinde  

❖ müracaatı işleme koymazlar. 

ihbar veya şikâyet eden kişilerin konu 

ile ilgili olarak daha önceki ön 

incelemenin neticesini etkileyecek yeni 

belge sunması halinde  

❖ müracaatı işleme koyabilirler. 

Ön inceleme, yapmak 

 

❖ izin vermeye yetkili merci tarafından 

bizzat yapılabilir 

❖ görevlendireceği bir veya birkaç 

denetim elemanı veya hakkında 

inceleme yapılanın üstü konumundaki 

memur ve kamu görevlilerinden biri 

veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir. 



İnceleme yapacaklar izin vermeye yetkili merciin bulunduğu 

kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden 

belirlenmesi esastır. 

Başka kurumlardan yardım 

 

İşin özelliğine göre bu merci, anılan 

incelemenin başka bir kamu kurum veya 

kuruluşunun 

elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili 

kuruluştan isteyebilir.Bu isteğin yerine 

getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine 

bağlıdır. 

Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında 

çalışanlar ve askerler 

başka mercilerin ön incelemelerinde 

görevlendirilemez. 

• Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler 

birden fazla ise  

içlerinden biri başkan olarak belirlenir. 

Ön inceleme ile görevlendirilen kişi 

veya kişiler,  

bakanlık müfettişleri ile kendilerini 

görevlendiren merciin bütün yetkilerini 

sahip olurlar  

bu Kanunda hüküm bulunmayan 

hususlarda  

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre 

işlem yapabilirler 

 

 

ÖN İNCELEMEYİ YAPAN KİŞİ  

hakkında inceleme yapılan memur veya 

diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak 

suretiyle yetkileri dahilinde bulunan 

gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, 

görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek 

durumu izin 

vermeye yetkili mercie sunarlar. 

ÖN İNCELEME BİRDEN ÇOK KİŞİ 

TARAFINDAN YAPILMIŞSA 

farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı 

ayrı belirtilir. 

Yetkili merci bu ön inceleme  raporunu 

ne yapar? 

 

soruşturma izni verilmesine veya 

verilmemesine karar verir. 

• Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi 

zorunludur. 

 

 

ÖN İNCELEMEDE SÜRE 

 

• 30 gün kanun kapsamında suçun 

işlenildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 

ön inceleme dahil 30 gün içinde verilir. 

15 gün zorunlu hallerde bu süre 15 günü 

geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. 

Soruşturma ile ilgili olay ve kanundan 

tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak 

nitelendirilecek bir fiil oraya çıktığında  

 

yeniden izin alınmalıdır. 

 

SUÇUN HUKUKİ NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ  

 

 

yeniden izin alınmasını gerektirmez 

 

Soruşturma izni kapsamı 

 

şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar 

ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma 

sırasında ortaya çıkabilecek konuları 

kapsar. 

Her türlü itiraz süresi Yetkili  10 gündür. 

 

Yetkili merci, soruşturma izni 

verilmesine veya verilmemesine ilişkin 

kararını  

Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında 

inceleme yapılan memur veya diğer 

kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye 

bildirir. 

Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara 

karşı  

  

 

hakkında inceleme yapılan memur veya 

diğer kamu görevlisi; soruşturma izni 

verilmemesine ilişkin karara karşı ise 

Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi, 



izin vermeye yetkili merciler tarafından 

verilen işleme koymama kararına karşı da 

şikâyetçi itiraz yoluna gidebilir.  

 

 

İTİRAZ SÜRESİ 

 

Yetkili merciin kararının tebliğinden 

itibaren 10 on gündür 

İTİRAZLAR İNCELENDİKTEN SONRA 

KARAR SÜRESİ 

3 ay içinde karar bağlanır. Verilen karar 

kesindir. 

KARARA KARŞI İTİRAZ EDİLECEK 

MAHKEMELER 

Danıştay ikinci dairesi: 

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY İKİNCİ DAİRESİ: 

1. Cumhurbaşkanı kararı ile atananlar 

cumhurbaşkanlık ve bakanlıklar ile 

merkez teşkilatında görevli olup ortak 

kararla atanan memurlar ve diğer kamu 

görevlileri hakkında 

3. TBMM de görevli memurlar ve diğer 

kamu görevlileri hakkında 

4. TBMM genel sekreteri ve yardımcıları 

hakkında 

5. CB de görevli memurlar 

6. Büyükşehir belediye başkanlığı 

7. İl ve ilçe belediye başkanları hakkında. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 

1. İlçede görevli memur  

2. İlçelerdeki belde belediye başkanları 

ve belde belediye meclis üyeleri 

3. İlçeye bağlı köy ve mahalle muhtarları 

4. İlde ve merkez ilçede görevli memurlar 

ve diğer kamu görevlileri 

5. Merkez ilçelerde ki belde belediye 

başkanları ve belde belediye meclis 

üyeleri 

6. Merkez ilçeye bağlı köy ve muhtarları 

7. Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve 

kuruluşlarda görev yapan memurlar. 

8. Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı 

ilçelerdeki memurlar  

İştirak halinde işlenen suçlar 

 

• Memur olmayan memur olanla 

• Ast memur üst memurla aynı 

mahkemede yargılanır. 

SORUŞTURMA İZNİ KESİNLEŞTİKTEN 

SONRA  

derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet 

başsavcılığına gönderilir. 

Soruşturma izninin itiraz edilmeden 

veya itirazın reddi sonunda 

kesinleşmesi ya da soruşturma izni 

verilmemesine ilişkin karara karşı 

yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, 

derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet 

başsavcılığına gönderilir. 

 

İzin üzerine ilgili Cumhuriyet 

başsavcılığı,  

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve 

diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak 

suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve 

sonuçlandırır.  

HAZIRLIK SORUŞTURMASI YAPACAK 

MERCİİLER 

Hazırlık soruşturması genel hükümlere 

göre yetkili ve görevli Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından yapılır. 

 

HAZIRLIK SORUŞTURMASI YAPACAK ❖ YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI 



 MERCİİLER VEYA VEKİLİ VEYA BAŞSAVCIVEKİLİ, 

MÜSTEŞAR VE VALİLER 

❖ İL CUMHURİYET BAŞSAVCISI VEYA 

VEKİLİ 

❖ YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 

❖ YARGITAYIN İLGİLİ CEZA DAİRESİ 

❖ İL AĞIR CEZA MAHKEMESİ 

 

 

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI 

VEYA VEKİLİ VEYA BAŞSAVCIVEKİLİ 

❖ Müsteşar Ve Valiler 

❖ Cb Genel Sekreterleri 

❖ Tbmm Genel Sekreterleri 

❖ Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı,  

❖ Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreteri,  

❖ Bakan Yardımcıları Ve Valiler İle İlgili 

Olarak Yapılacak Olan Hazırlık 

Soruşturması 

İL CUMHURİYET BAŞSAVCISI VEYA VEKİLİ 

 

❖ Kaymakamlar 

Hazırlık soruşturması sırasında Hakim 

kararının alınmasını gerektiren 

hususlarda  GÖREVLİ MAHKEMELER 

❖ Yargıtay : CB genel sekreteri TBMM 

genel sekreteri Müsteşarlar Valiler  

❖ İl asliye Ceza Mahkemesi : 

kaymakamlar 

❖ Sulh ceza mahkemeleri : Diğerleri 

hakkında. 

Yargıtay : ❖ Yargıtay : CB genel sekreteri TBMM 

genel sekreteri Müsteşarlar Valiler 

İl asliye Ceza Mahkemesi :  ❖ kaymakamlar 

Sulh ceza mahkemeleri :  ❖ Diğerleri hakkında. 

YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 

 

• Davaya bakmaya yetkili ve görevli 

mahkeme, genel hükümlere göre yetkili 

ve görevli mahkemedir. 

YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME YARGITAYIN İLGİLİ CEZA DAİRESİ: 

İL AĞIR CEZA MAHKEMESİ 

 

YARGITAYIN İLGİLİ CEZA DAİRESİ:  Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreteri, Bakan yardımcıları ve valiler için 

yetkili ve görevli mahkeme 

İL AĞIR CEZA MAHKEMESİ  kaymakamlar için 

Memurlar ve diğer kamu görevlileri 

hakkındaki ihbar ve şikayetlerin 

ihbarveya şikayet edileni mağdur 

etmek amacıyla ve uydurma bir suç 

isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık 

soruşturması sonucunda anlaşılır veya 

yargılama sonucunda sabit olursa 

haksız isnatta bulunanlar hakkında  

yetkili ve görevli Cumhuriyet 

başsavcılığınca re'sen soruşturmaya 

geçilir. 

 

 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 

yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlarda 

kamu davası açılması için Cumhuriyet 

başsavcılığına başvurma ve haksız 

isnatta bulunanlar hakkında  

 

 

genel hükümlere göre tazminat davası 

açma hakları saklıdır. 
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BİLGİ 

 

 Her Türlü Veri 

BELGE:   her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını 

ifade eder. 

BİLGİ VE BELGEYE ERİŞİM  bilgi veya belgenin bir kopyasının 

verilmesini, kopya verilmesinin mümkün 

olmadığı hâllerde, başvuru sahibinin bilgi 

veya belgenin aslını inceleyerek not 

almasına veya içeriğini görmesine veya 

işitmesine izin verilmesini ifade eder. 

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU 

 

• Başvuru sahibi gerçek kişi ise; 

• Başvuru sahibinin Adı Ve soyadı, 

imzası,oturma yeri veya iş adresi, 

 

 

BAŞVURU SAHİBİ TÜZEL KİŞİ İSE; 

 

• Tüzel kişinin unvanı ve adresi, 

• Yetkili kişinin imzası, 

• Yetki belgesi, 

• İçeren dilekçe ile istenen bilgi veya 

belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa 

yapılır. 

• Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler 

açıkça belirtilir. 

Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının 

veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine 

yarayacak başka bilgilerin yasal olarak 

belirlenebilir olması kaydıyla  

 elektronik ortamda veya diğer iletişim 

araçlarıyla da yapılabilir 

Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi 

veya belgeler  

 bilgi edinme başvurularına konu olamaz. 

 açıklanmış bilgi veya belgelerin ne 

şekilde, ne zaman ve nerede 

yayımlandığı veya açıklandığı 

başvurana bildirilir. 

İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli 

veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile 

açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte 

bulunuyor ve bunlar birbirlerinden 

ayrılabiliyorsa,  

 söz konusu bilgi veya belge, gizlilik 

dereceli veya açıklanması yasaklanan 

bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın 

bilgisine sunulur. ayırma gerekçesi 

başvurana yazılı olarak bildirilir. 

kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen 

belgenin  

 onaylı bir kopyasını verirler. 

kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı 

veya kopya çıkarılmasının aslına zarar 

vereceği hâllerde 

 Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu 

belgenin aslını incelemesi ve not 

alabilmesi sağlanır.ses kaydıysa dinletilir. 

Görüntü ise izletilir. 

erişimine olanak sağladığı bilgi veya 

belgeler için başvuru sahibinden  

 erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar 

bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek 

üzere tahsil edebilir. 

BİLGİ VEYA BELGEYE ERİŞİM SÜRELERİ ERİŞİM 

SÜRELERİ 

 

• …15 İŞ GÜNÜ (Kurum içinden) 

• …30 İŞ GÜNÜ (Başka bir kurumu da 

ilgilendiriyorsa) 

Başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye 

erişimi  

 15 ONBEŞ İŞ GÜNÜ içinde sağlarlar. 

  



Başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve 

kuruluşun görüşünün alınmasının 

gerekmesi,Başvuru içeriğinin birden fazla 

kurum ve kuruluşu 

ilgilendirmesi,durumlarında  

 bilgi veya belgeye erişim 30 OTUZ İŞ 

GÜNÜ içinde sağlanır. 

ERİŞİM ÜCRETİ 

İstenen bilgi veya belgelere erişim için 

gereken maliyet tutarının idare tarafından 

başvuru sahibine bildirilmesiyle  

 ONBEŞ İŞ GÜNLÜK SÜRE kesilir 

 Başvuru sahibi ONBEŞ İŞ GÜNÜ içinde 

ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş 

sayılır. 

BAŞVURULARA CEVAP 

Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme 

başvurularıyla ilgili cevapları 

 Yazılı olarak veya Elektronik ortamda 

başvuru sahibine bildirirler. 

 Başvurunun reddedilmesi hâlinde; Bu 

kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru 

yolları belirtilir. 

Kurula itiraz 

 

 kararın tebliğinden itibaren 15 gündür 

Kurul kararınI 

 

 30 gün içinde verir  

kurulun istediği her türlü bilgi ve belge   15 GÜN İÇİNDE VERİLMEK ZORUNDADIR…. 

Kurula itiraz yargıya başvurma süresini 

durdurur. 

Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru 

sahibi,  

 yargı yoluna başvurmadan önce kararın 

tebliğinden itibaren 15 ONBEŞ GÜN içinde 

kurula itiraz edebilir. 

BİLGİ EDİNME KURULU   9 kişiden oluşur. bunları cumhurbaşkanı 

seçer 

BİLGİ EDİNME KURULU ÜYELERİ  

•kurul üyelerinin görev süreleri  

4 (DÖRT) yıldır. 

• görev süresi sona erenler  

YENİDEN SEÇİLEBİLİRLER.  

 ayda 1  defa veya ihtiyaç duyulduğu her 

zaman başkanın çağrısı üzerine toplanır. 

 1 yargıtay 

 1 danıştay 

 1 ceza hukuku profesör veya doçent 

 1 idare hukuku profesör veya doçent 

 1 anayasa hukuku profesör veya doçent 

 1 Türkiye Barolar Birliğinden 

 1 adalet bakanlığından hakim 

 2 en az GENEL MÜDÜR düzeyinde görevli 

Kurul üyeliğine önerilen adaylardan  

 

 muvafakatleri aranır. 

BİLGİ EDİNME KURULU BAŞKANI  kurul üyelerince kendi aralarından seçilir. 

Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan 

üyenin yerine  

 aynı usule göre seçilen üye, yerine 

seçildiği üyenin görev süresini tamamlar. 

 Yeni seçilen Kurul göreve başlayıncaya 

kadar önceki Kurul görevine devam 

eder. 

BİLGİ EDİNME KURULU  komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir. 

ADALET BAKANLIĞI  bilgi edinme kurulunun sekretarya 

hizmetlerini yapar 

 

3000 GÖSTERGE  

 kurul üyelerine fiilen görev yaptıkları her 

gün için (3000) gösterge rakamının 

memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 

bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. 

 ödemelerde damga vergisi hariç 

herhangi bir kesinti yapılmaz. 

AŞAN GÜNLER İÇİN HUZUR HAKKI ÖDENMEZ. Kurulun Bir ayda fiilen görev yaptığı gün 

sayısının 4 dördü aşarsa 

 

  

  



 

 

 

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI 

 

• Yargı denetimi dışında kalan işlemler 

• Yargı denetimi dışında kalan idarî 

işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve 

mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, 

bu Kanun kapsamına dahildir. 

• Bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkı 

işlemin yargı denetimine açılması sonucunu 

doğurmaz. 

 

 

 

 

 

DEVLET SIRRINA İLİŞKİN BİLGİ VEYA BELGELER 

•Devletin emniyetine, 

• Dış ilişkilerine, 

• Millî savunmasına, 

• Millî güvenliğine 

• açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla; 

• Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya 

belgeler,bilgi edinme hakkı kapsamı 

dışındadır. 

• ÜLKENİN EKONOMİK ÇIKARLARINA ilişkin 

bilgi veya belgeler 

• Açıklanması ya da zamanından önce 

açıklanması hâlinde; 

• Ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar 

verecek veya haksız rekabet ve 

• kazanca sebep olacak bilgi veya 

belgeler,bu Kanun kapsamı dışındadır. 

 

 

İSTİHBARATA İLİŞKİN BİLGİ VEYA BELGELER 

 

• Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev 

ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler,bu 

Kanun kapsamı dışındadır. 

• Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin 

çalışma hayatını ve meslek onurunu 

etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ilişkin 

bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı 

içindedir. 

 

 

İDARÎ SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİ VEYA 

BELGELER 

 

• Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince 

yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olup, 

açıklanması veya zamanından önce 

açıklanması hâlinde; 

• Kişilerin özel hayatına açıkça haksız 

müdahale sonucunu doğuracak, 

• Kişilerin veya soruşturmayı yürüten 

görevlilerin hayatını ya da güvenliğini 

tehlikeye sokacak, 

• Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye 

düşürecek, 

• Gizli kalması gereken bilgi kaynağının 

açığa çıkmasına neden olacak veya 

soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi 

kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek, 

Bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı 

dışındadır. 

 

ADLÎ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYA 

İLİŞKİN BİLGİ VEYA BELGELER 

 

Açıklanması veya zamanından önce 

açıklanması hâlinde; 

• Suç işlenmesine yol açacak, 

• Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da 

suçluların kanunî yollarla yakalanıp 

kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek, 



• Yargılama görevinin gereğince yerine 

getirilmesini engelleyecek, 

• Hakkında dava açılmış bir kişinin adil 

yargılanma hakkını ihlâl edecek, Nitelikteki 

bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı 

dışındadır. 

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ 

 

• Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, 

özel hayatın gizliliği kapsamında, 

açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile 

özel ve aile 

hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve 

ekonomik değerlerine haksız müdahale 

oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme 

hakkı kapsamı dışındadır. 

• Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel 

bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar 

tarafından, ilgili kişiye EN AZ YEDİ GÜN 

ÖNCEDEN HABER VERİLEREK yazılı rızası 

alınmak koşuluyla açıklanabilir.  

 

 

HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİ 

 

• Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek 

bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı 

dışındadır.  

 

 

TİCARÎ SIR 

 

• Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi 

veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar 

tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli 

kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî 

bilgiler, bu Kanun kapsamı dışındadır.  

 

FİKİR VE SANAT ESERLERİ 

 

 

• Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak 

yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında 

ilgili kanun hğüükümleri uygulanır.  

 

KURUM İÇİ DÜZENLEMELER 

 

• Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu 

ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli 

ile kurum içi uygulamalarına ilişkin 

düzenlemeler hakkındaki bilgi veya 

belgeler,bilgi edinme hakkının kapsamı 

dışındadır. 

• Ancak, söz konusu düzenlemeden 

etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme 

hakları saklıdır. 

 

KURUM İÇİ GÖRÜŞ, BİLGİ NOTU VE TAVSİYELER 

 

• Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini 

yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi 

notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya 

belgeler,kurum ve kuruluş tarafından aksi 

kararlaştırılmadıkça, bilgi edinme hakkı 

kapsamındadır. 

• Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî, malî, 

hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal 

olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan 

kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum 

ve kuruluşların alacakları kararlara esas 

teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme 

istemlerine açıktır. 



  

 

TAVSİYE VE MÜTALAA (görüş ve yorum) 

TALEPLERİ 

 

 

• Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun 

kapsamı dışındadır.  

 

GİZLİLİĞİ KALDIRILAN BİLGİ VEYA BELGELER 

 

• Gizliliği kaldırılmış olan bilgi veya belgeler, 

bu Kanunda belirtilen diğer istisnalar 

kapsamına girmiyor ise, bilgi edinme 

başvurularına açık hâle gelir. 

CEZA HÜKÜMLERİ 

 

• Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru 

veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu 

görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel 

hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması 

gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, 

tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin 

cezaları uygulanır. 

• Bu Kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticarî 

amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz.  

 

Kurum ve kuruluşlar, BİR ÖNCEKİ YILA AİT 

olmak üzere; 

 

• Kendilerine yapılan bilgi edinme 

başvurularının sayısını 

• Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere 

erişim sağlanan başvuru sayısını, 

• Reddedilen başvuru sayısı ve bunların 

dağılımını gösterir istatistik bilgileri, 

• Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler 

çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler 

ayrılarak bilgi veya belgelere erişim 

sağlanan başvuru sayısını, 

 Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz 

edilen başvuru sayısı ile bunların 

sonuçlarını, gösterir bir rapor 

hazırlayarak, bu raporları HER YIL ŞUBAT 

ayının sonuna kadar BİLGİ EDİNME 

DEĞERLENDİRME KURULUNA gönderirler. 

 

Kurul, hazırlayacağı genel raporu söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile 

birlikte HER YIL NİSAN AYININ SONUNA 

KADAR TBMM gönderir. 

raporlar takip eden  

 

2 İKİ AY İÇİNDE TBMM Başkanlığınca 

kamuoyuna açıklanır. 

 

Bu Kanunun uygulanması ile ilgili esas ve 

usullerin belirlenmesine ilişkin yönetmelik, 

Kanunun yayımını takip eden  

6 (ALTI) AY İÇİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI 

tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

Bu Kanun hükümlerini  CUMHURBAŞKANI YÜRÜTÜR. 

  

  

 



ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU (5580) 

 

 

KANUNUN AMACI 

 türkiye cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, 

özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk 

hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler 

tarafından açılacak özel öğretim 

kurumlarına kurum açma izni verilmesi, 

kurumun nakli, devri, personel 

çalıştırılması, kurumlara yapılacak malî 

destek ve bu kurumların eğitim-öğretim, 

yönetim, denetim ve gözetimi ile 

yabancılar tarafından açılmış bulunan 

özel öğretim kurumlarının; eğitim-

öğretim, yönetim, denetim, gözetim ve 

personel çalıştırılmasına ilişkin usûl ve 

esasları düzenlemektir. 

 

KURUM:  

 Okul öncesi eğitim,  

 ilköğretim,  

 ortaöğretim,  

 özel eğitim okulları ile çeşitli kursları,  

 özel öğretim kurslarını,  

 uzaktan öğretim yapan kuruluşları,  

 motorlu taşıt sürücüleri kursları,  

 hizmet içi eğitim merkezleri,  

 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,  

 sosyal etkinlik merkezleri ,  

 mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel 

öğretim kurumları 

 

AZINLIK OKULLARI:  

 Rum, Ermeni ve Musevî azınlıklar 

tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile 

güvence altına alınmış ve kendi 

azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti 

uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul 

öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim 

özel okulları 

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ:   Özel eğitim gerektiren bireylerin 

konuşma ve dil gelişim güçlüğü, ses 

bozuklukları, zihinsel, fiziksel, duyusal, 

sosyal, duygusal veya davranış 

problemlerini ortadan kaldırmak ya da 

etkilerini en az seviyeye indirmek, 

yeteneklerini yeniden en üst seviyeye 

çıkarmak, temel öz bakım becerilerini ve 

bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek 

ve topluma uyumlarını sağlamak 

amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim 

kurumları 

MİLLETLERARASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI: 

 

 Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin 

devam edebilecekleri özel öğretim 

kurumları 

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU:   Kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim 

gruplarına uygun eğitim ortamlarında, 

öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun 

öğretim programları doğrultusunda, bilgi, 

beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, 

serbest zamanlarını değerlendirdiği bir bilim 

grubunda eğitim veren kurumlar 

  



 

SOSYAL ETKİNLİK MERKEZİ:  

 

İl millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler 

arasında yapılan ve Bakanlıkça onaylanan 

ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, 

Bakanlığın verdiği işyeri açma ve çalışma 

ruhsatı ile belediyelerce açılan ve işletilen, 

ilköğretim ve/veya ortaöğretim 

öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin 

araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve 

yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, 

sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü 

özel öğretim kurumlar 

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ:   Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile 

mesleki ve teknik kurs programlarının 

uygulandığı özel öğretim kurumunu, 

ifade eder. 

 

KURUM AÇMA İZNİ: 

 

 İzin başvuruları ilgili MİLLÎ EĞİTİM 

müdürlüğüne yapılır.  

 VALİLİKÇE yapılan inceleme sonucunda 

açılması uygun görülen okullara kurum 

açma izni verilir.  

 Valilikçe açılması uygun görülen okullara 

ilişkin başvurular ise kurum açma izni 

verilmek üzere BAKANLIĞA gönderilir. 

KURUM AÇMA İZNİ TALEBİ VALİLİKÇE 

REDDEDİLİRSE 

 kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından 

taleplerinin reddine ilişkin işlemin 

tebliğinden itibaren 15(ONBEŞ) İŞ günü 

içinde Bakanlığa itirazda bulunulabilir. 

İtiraz, Bakanlıkça 15(onbeş) iş günü 

içinde karara bağlanır. 

Kurum açma izni verilmesi, binanın kullanılış 

amaçlarına ve Bakanlıkça belirlenen 

standartlara uygun ve yeterli bulunmasıyla 

birlikte bu şartların yerine getirilmesine 

bağlıdır: 

 

a) Ders araç-gerecinin kurumun amaç ve 

ihtiyaçları için yeterli olduğunun bir rapor ile 

tespit edilmesi. 

b) Kurumun; yönetici, öğretmen ve diğer 

personelinin sayı ve nitelikleri yönünden 

uygun bulunması ve bu kurumda 

çalışacaklarının belgelendirilmesi. 

c) Kurumun yönetmelikleriyle öğretim 

programının Bakanlıkça incelenip onanmış 

olması. 

1 EYLÜL TARİHİNDEN SONRA VERİLEN KURUM 

AÇMA İZİNLERİ 

 

 ertesi eğitim-öğretim yılından itibaren 

geçerlidir.Kurumlara ad verilmesine ilişkin 

esaslar yönetmelikle belirlenir. 

ASKERÎ, EMNİYET VE DİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ 

YAPAN KURUMLAR 

 açılamaz. 

Özel öğretim kurumları mevzuatına uygun 

olmak kaydıyla işyeri açma ve çalışma 

ruhsatı  

 Bakanlıkça verilir. Bakanlık bu yetkisini 

valiliklere devredebilir. 

eğitim-öğretim faaliyetlerini yapan ancak bu 

Kanuna uygun olarak kurum açma izni ile iş 

yeri açma ve çalışma ruhsatı 

düzenlenmeyen yerleri kuran veya 

işletenlere  

 brüt asgari ücretin 20 katı idari para 

cezası uygulanır ve bu yerler valiliklerce 

kapatılır. 

 

 

 

 

 

 



YABANCI ORTAKLIK 

özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk 

hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler 

tarafından açılan özel öğretim kurumlarının 

kurucularında yabancı uyruklu gerçek veya 

tüzel kişilerin ortaklığının tespit edilmesi 

hâlinde 

 

 söz konusu kurumlara brüt asgari ücretin 

20 katı idari para cezası uygulanır  

 bu kurumlara yabancı uyruklu gerçek 

veya tüzel kişilerin ortaklığının sona 

erdirilmesine ilişkin 30 iş günü süre verilir. 

 Söz konusu süreye rağmen yabancı 

uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin 

ortaklığının sona erdirilmemesi veya aynı 

kurumda ikinci kez yabancı uyruklu 

gerçek veya tüzel kişilerin ortaklığının 

tespiti hâlinde söz konusu kurumun kurum 

açma izni ile işyeri açma ve çalışma 

ruhsatı iptal edilir.  

Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, 

elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık 

yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul 

binalarından kapıdan kapıya  

 En Az 100 (Yüz) Metre Uzaklıkta 

Bulunması Zorunludur. 

Özel eğitime muhtaç bireylerin devam 

ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki 

diğer özel öğretim kurumlarında bu 

zorunluluk aranmaz. 

 Ancak, söz konusu özel öğretim 

kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki iş 

yerleri aynı binada bulunamaz 

Turizmin yoğun olduğu yörelerde bulunan 

okulların tatil olduğu dönemlerde,  

 yukarıda belirtilen iş yerleri ile okullar 

arasında yüz metre uzaklık şartı aranmaz. 

 

100 metre uzaklığı ile ilgili esasları  

 İçişleri bakanlığı 

 Millî Eğitim bakanlığı  

 Sağlık bakanlığı 

 Kültür Ve Turizm bakanlığı 

bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları 

yönetmelikle belirlenir. 

 

MİLLETLERARASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI: 

 

 Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin 

devam edebilecekleri yüksek öğretim 

dışındaki milletlerarası özel öğretim 

kurumu; yabancı uyruklu gerçek ve tüzel 

kişiler tarafından veya türk 

vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile doğrudan 

yabancı yatırımlar kanunu çerçevesinde 

CUMHURBAŞKANININ izniyle açılabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, 

özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk 

hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler de  

 kendi adlarına aynı amaçla milletlerarası 

mahiyette özel öğretim kurumu açabilir. 

 

BU KURUMLARA DEVAM EDERKEN TÜRK 

VATANDAŞLIĞINI KAZANANLAR,  

 bulunduğu öğretim kademesinin sonuna 

kadar aynı kurumda veya aynı programı 

uygulayan başka bir milletlerarası özel 

öğretim kurumunda öğrenimlerine 

devam edebilirler. 

YABACI OKULLAR: 

 

 CUMHURBAŞKANININ izni ile yeni arazi 

edinebilir ve kapasitelerini EN FAZLA 5 

(BEŞ) misline kadar artırabilir. 

YABACI OKULLAR: Üzerinde kuruldukları 

araziler genişletilmemek şartı ve Bakanlığın 

izni ile mevcut arazi üzerindeki bina, öğrenci 

ve donanım kapasitelerini 

 EN ÇOK 1 (BİR) MİSLİNİ geçmemek üzere 

artırabilir veya yenileyebilir. 

YABACI OKULLAR: Mevcut binalarında ihtiyaç 

halinde  

 VALİLİĞİN izni ile tadilat yapabilir. 

  



 

BU KANUN DIŞINDA YABANCI OKULLAR 

 

 binaları genişletilemez,  

 şubeleri açılamaz,  

 mevcut binalarının yerine kaim olmak 

üzere yeniden binalar inşa edilemez.  

 Bu amaçla herhangi bir mülk edinilemez 

veya kiralanamaz. 

Yabancı okulların taşınmaz malları, 

kurucularının veya yetkililerinin önerisi ile  

 Bakanlığa ya da kuruluş amaçları eğitim 

vermek olan Türk Medenî Kanununa göre 

kurulan vakıflara Cumhurbaşkanının izni 

ile devredilebilir.  

 Devredilen bu kurumların yönetim, 

eğitim-öğretim özellikleri dikkate alınarak 

korunması yararlı görülenler Bakanlıkça 

tespit edilir. 

AZINLIK OKULLARI  bu okullarda yalnız kendi azınlığına 

mensup  türkiye cumhuriyeti 

vatandaşlarının çocukları okuyabilir. 

Kurumlarda uygulanacak öğretim programı 

ve haftalık ders çizelgesi, resmî kurumlarda 

uygulanan usûl ve esaslar çerçevesinde 

belirlenir.  

 Bakanlıkça uygun bulunması durumunda 

farklı öğretim programları ve haftalık ders 

çizelgesi de uygulanabilir. 

Kurumun veya yönetimleri birleştirilen 

kurumların  

 bir müdür tarafından yönetilmesi esastır.  

BİR KİMSE BİRDEN FAZLA KURUMUN KURUCUSU 

OLABİLİR.  

 Gerekli nitelikleri taşıyan kurucu/kurucu 

temsilcisi, kurumun müdürü de olabilir.  

 Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan 

kurucu/kurucu temsilcisi, kurumun 

eğitim-öğretimine ve bunlarla ilgili 

yönetim işlerine karışamaz. 

Bünyesinde birden fazla kurum bulunduran 

kurumlara  

 genel müdür ve genel müdür yardımcısı 

atanabilir. 

BU KANUNA GÖRE  FAALİYET GÖSTEREN 

KURUMLARDA 

 Bakanlıkça belirlenen programları 

başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs 

bitirme belgeleriyle tamamladıkları 

programlara ilişkin işyerlerinde çalışabilir 

ve işyeri açabilirler. Bu durumda olan 

kişiler için başkaca bir meslek belgesi 

aranmaz. 

KURUM AÇMA İZNİ VERİLEN KURUMLARDAN 

İKİ YIL İÇERİSİNDE FAALİYETE 

BAŞLAMAYANLAR veya  faaliyete 

başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen 

süreden daha fazla izinsiz ara veren veya söz 

konusu izni amacı dışında kullandığı tespit 

edilen kurumların 

 kurum açma izni ve iş yeri açma ve 

çalışma ruhsatı iptal edilir. 

a) İZİNSİZ DEĞİŞİKLİK YAPMASI, 

b) Gerçeğe aykırı reklam, ilan veya reklam ve 

ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerini kullanması, 

c) Haftalık ders çizelgesi ve programları Bakanlık 

izni olmadan kurumda uygulaması, 

d) Bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe 

konulan yönetmelik ve yönergelerde belirtilen 

hükümlere aykırı fiillerde bulunması, 

 brüt asgari ücretin 5 beş katı ceza idari 

para cezası verilir 

 

 

 

 

 

 



 

e) Mevzuatta belirtilen sayıda personel 

çalıştırmaması veya mevzuata aykırı 

personel çalıştırması, 

f) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 

genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine 

uymaması, 

 

 BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 10 ON KATI idari 

para cezası verilir 

g) Kurum açma şartlarından herhangi birini 

kaybetmesi, 

 BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 20 YİRMİ KATI idari 

para cezası verilir 

 

(a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki 

fiillerin tekrarı hâlinde, 

 idari para cezası MİKTARI 5 BEŞ KAT 

ARTIRILARAK uygulanır ve bu bentlerdeki 

fiillerin 3. ÜÇÜNCÜ KEZ TEKRARLANMASI 

hâlinde ise kurum açma izni ile iş yeri 

açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir 

h) Mevzuata uygun olarak 

kapatılmaması,hâllerinde; 

 BRÜT ASGARİ ÜCRETİN YİRMİ KATI idari 

para cezası verilir ve kurum açma izni ile 

iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal 

edilir.  

İdari para cezası  kurum açma iznini vermeye yetkili 

makam tarafından verilir. 

OKUL KURUCUSU/KURUCU TEMSİLCİSİ 

Bakanlığa, yönetici, öğretmen, uzman 

öğretici, usta öğretici ve öğrenci/kursiyerlere  

 EN AZ 3 ÜÇ AY ÖNCE YAZILI OLARAK 

BİLDİRMEK ŞARTIYLA ve gerekçesi 

Bakanlıkça uygun bulunduğu takdirde 

öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir. 

OKULLAR DIŞINDAKİ DİĞER KURUMLARIN 

KURUCUSU/KURUCU TEMSİLCİSİ  

 valiliğe, yönetici, öğretmen, uzman 

öğretici, usta öğretici ve öğrenci/ 

kursiyerlere EN AZ ÜÇ AY ÖNCE YAZILI 

OLARAK BİLDİRMEK şartıyla ve gerekçesi 

valilikçe uygun bulunduğu takdirde 

dönem sonunda kurumunu kapatabilir. 

Kapanan veya kapatılan kurum; mühürlerini, 

yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün 

defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını. 

 ilgili VALİLİĞE devir ve teslim etmeye 

mecburdur 

Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi 

savsaklayan kurucu hakkında  

 BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 20 YİRMİ KATI idari 

para cezası uygulanır. 

Bu Kanunda belirtilen şartlara uymadan 

kurumunu kapatanlar ile soruşturma sonucu 

kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma 

ruhsatı iptal edilen kurucuya  

 BEŞ YIL GEÇMEDEN tekrar kurum açma 

izni veya bir kurumu devralma ya da bir 

kuruma ortak olma izni verilmez.  

 Kapatılan kurumlarla ilgili olarak 

öğrenci/kursiyer veya velilerinin, 

kurucular aleyhine genel hükümlere göre 

dava açma hakları saklıdır. 

Kurumların devri ve nakline ilişkin usûl ve 

esaslar yönetmelikle belirlenir. Kurumlarda 

çalıştırılacak personel Kurumların eğitim-

öğretim ve yönetim hizmetlerinin,  

 asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici 

ve eğitim-öğretim elemanları ile 

yürütülmesi esastır. 

Bir kurumun öğretime başladığı tarihten 

itibaren mevcut ders saati sayısının,  

 kuruluş sırasında 1/3 (ÜÇTE BİR) 

 

kuruluşundan 3 ÜÇ YIL SONRA da  

 2/3 (ÜÇTE İKİ)’sinin asıl görevi bu 

kurumlarda olan öğretmen, uzman 

öğretici veya usta öğreticiler tarafından 

okutulması zorunludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İhtiyaç halinde, RESMÎ OKULLARDA GÖREVLİ 

ÖĞRETMENLERE asıl görevlerini aksatmamak 

ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü 

bulunduğu haftalık ders saati sayısını 

doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların 

izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı 

okutmakla yükümlü bulunduğu 

 

 

 HAFTALIK DERS SAATİ SAYISININ YARISI 

KADAR ÜCRETLİ DERS verilebilir. 

Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik 

yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer 

DEVLET MEMURLARINA, ilgili birimlerin izniyle  

 HAFTADA 10 (ON) SAATİ GEÇMEMEK 

ÜZERE ÜCRETLİ DERS görevi verilebilir. 

 

ÖZEL KURUMUN KURUCUSU/KURUCU 

TEMSİLCİSİ 

 

 

 Kurumların müdürlerini seçerler ve 

çalışma izinleri VALİLİĞİN iznine sunulur. 

 

ÖZEL KURUMUN MÜDÜRÜ  diğer yönetici ve öğretmen, uzman 

öğretici ve usta öğreticileri seçer ve 

çalışma izinleri VALİLİĞİN İZNİNE 

SUNULUR.  

 Valiliğin izni alınmadan müdür ile diğer 

yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve 

usta öğreticiler işe başlatılamaz. 

Türkçe’den başka dille öğretim yapan ve 

yabancılar tarafından açılmış bulunan 

okulların kurucuları ile müdürleri,  

 Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Türkçe veya 

Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma 

niteliğini taşıyan ve öğretim dilini 

bilenlerden birini, Türk müdür 

başyardımcısı olarak çalışma izni 

düzenlenmek üzere valiliğe önerir. 

Öğretim dilini bilen Türkçe veya Türkçe kültür 

dersleri öğretmeni yoksa 

 okulun öğretim dilinde özel alan eğitimi 

görmüş, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 

öğretmenlere de bu görev verilebilir. 

 Bu öneriyi, uyarıya rağmen bir ay içinde 

yapmayan okulların Türk müdür 

başyardımcılarını, yukarıdaki şartları 

taşıyan öğretmenler arasından valilik 

seçer ve işe başlatır. 

Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, 

uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu 

veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak İŞ 

SÖZLEŞMESİ,  

 en az BİR TAKVİM YILI süreli olmak üzere 

yönetmelikle belirtilen esaslara göre 

yazılı olarak yapılır. 

Mazeretleri nedeniyle kurumdan ayrılan 

öğretmen ve öğreticilerin yerine alınacak 

olanlar ile devredilen kurumların yönetici, 

öğretmen ve öğreticileri ile  

 BİR YILDAN DAHA AZ bir süre için de iş 

sözleşmesi yapılabilir. 

 

Özel Kurumlardaki ek ders ücreti miktarı 

 resmî okullar için tespit edilen miktardan 

az olamaz.  

 resmî okul ve kurumlardan ücretli olarak 

görevlendirilenlere verilecek ek ders 

ücreti miktarı, resmî okullar için tespit 

edilen ek ders ücretinin 2 İKİ KATINI 

GEÇEMEZ. 

 

 

 

 

 

 



 

ÖZEL KURUMDA ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE 

PERSONELLER 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa göre kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezasını gerektiren fiillerin 

işlenmesi halinde bu kişilere kademe 

ilerlemesinin durdurulması cezası yerine  

 

 brüt aylığından 1/4’Ü İLE 1/2’Sİ ARASINDA 

MAAŞ KESİM CEZASI, çalışma izni veren 

makam tarafından verilir. Tekrarı hâlinde 

ise göreve son verilir. (1412) 

ÖZEL KURUMDA ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE 

PERSONELLER için meslekten çıkarılma veya 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını 

gerektiren fiil ve hâllerin işlenmesi hâlinde,  

 Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle 

personelin görevine, izni veren makam 

tarafından son verilir. 

İKİ 2  DEFA TEFTİŞ RAPORUYLA BAŞARISIZLIĞI 

tespit edilen  

 yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve 

usta öğreticilerin çalışma izni, izni veren 

makam tarafından iptal edilir. 

Kurumlar, amaçlarına uygun tanıtıcı 

mahiyette reklâm ve ilân verebilirler.  

 Bu kurumlar reklâm ve ilânlarında 

gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar 

ve televizyonda reklâm ve ilân 

yapamazlar. 

Kurumlar, faaliyetlerini sadece   kazanç sağlamak için düzenleyemezler. 

Özel kurumların  su, doğal gaz ve elektrik 

ücretlendirilmesi 

 resmî okullara uygulanan tarife üzerinden 

uygulanır. 

organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki 

ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören 

her bir öğrenci için,2012-2013 eğitim ve 

öğretim yılından başlamak üzere 

 resmî okullarda öğrenim gören bir 

öğrencinin okul türüne göre Devlete 

maliyetinin bir buçuk (1,5 ) katını 

geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı 

itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık 

tarafından müştereken belirlenen tutarda, 

Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan 

ödenekten eğitim ve öğretim desteği 

yapılabilir. 

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan 

veya yararlananların, gerçek dışı beyanda 

bulunmak suretiyle fazladan ödemeye 

sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, 

ödemenin yapıldığı tarihten itibaren  

 

 hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte 

BİR 1 AY İÇİNDE ödenmesi, yapılacak 

tebligatla sebebiyet verenlerden  istenir. 

Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu 

tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre 

Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri 

tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin 

tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma 

izinleri iptal edilir. 

Öğrenim ücreti ve diğer ücretler, ücretsiz 

öğrenim ve yabancı uyruklu öğrenciler;  

kurumlarca her yıl tespit edilerek  

 OCAK ayından itibaren en geç MAYIS 

ayında ilân edilir. 

Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının   % 3 (YÜZDE ÜÇ)’ünden az olmamak üzere 

ÜCRETSİZ ÖĞRENCİ OKUTMAKLA 

YÜKÜMLÜDÜR. Bakanlıkça bu ORAN %10 

(YÜZDE ONA) KADAR artırılabilir. 

%3-%10 

özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde 

öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı öğrenciler için  eğitim ve öğretim 

desteğinden özel okul öncesi eğitim 

kurumlarından eğitim alanlar da,  

 48-66 AY arasında olmak şartıyla en fazla 

bir eğitim-öğretim yılı süresince 

yararlandırılabilir. 

 

 

 

 

 

 



 

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim 

kademelerine göre her bir derslik için 

belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde 

ve her hâlükârda derslik başına belirlenen 

azami öğrenci sayısını geçmemek üzere 

verilebilir.  

 

 Eğitim ve öğretim desteği verilecek 

toplam öğrenci sayısı HER YIL MALİYE 

BAKANLIĞI VE BAKANLIKÇA müştereken 

belirlenir. 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ;  

 yörenin kalkınmada öncelik derecesi  

  gelişmişlik durumu,  

 öğrencinin ailesinin gelir düzeyi,  

 eğitim bölgesinin öğrenci sayısı,  

 desteklenen öğrenci ve öğrencinin 

gideceği okulun başarı seviyeleri  

 öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı 

veya birlikte dikkate alınarak verilebilir. 

Ücretsiz okutmada  harp veya vazife malulü sayılanların ilk 

ve orta öğretim çağındaki çocukları ile 

haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı verilen çocuklara öncelik 

verilir. 

Ücretsiz okutulacak öğrencilerin yüzdesi, 

seçimi ve kurumlara kabul şartlarına ilişkin 

usûl ve esaslar  

 

 yönetmelikle belirlenir. 

Kurumlar   öğrenim bursu verebilirler. Öğrenim bursu 

verilmesine ilişkin usûl ve esaslar 

yönetmelikle belirlenir. 

Bir okula alınabilecek yabancı uyruklu 

öğrenci sayısı, o okulda okuyan Türkiye 

Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının  

 %30 yüzde otuzunu aşamaz. 

Belediyeler   il millî eğitim müdürlükleri ile yapılan ve 

Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği 

protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim 

programlarına destek mahiyetinde 

ücretsiz kurslar açabilir. 

 



 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE İLGİLİ 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ GÖREV VE 

YETKİLERİ 
 eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek ve 

denetlemek 

 Okul öncesi, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin 

bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve 

kültürel nitelikler yönünden geliştirip……. 

 Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal 

politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmaları 

yapar 

 yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek 

geliştirmek 

 Eğitim sistemini yeniliklere açık hale 

getirmek… 

 Eğitime erişimi kolaylaştırır, her vatandaşın 

eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede 

yararlanabilmesini sağlar 

 KIZ ÖĞRENCİLERİN, ENGELLİLERİN VE 

TOPLUMUN ÖZEL İLGİ BEKLEYEN DİĞER 

KESİMLERİNİN eğitime katılımını sağlamak 

 ÖZEL YETENEK SAHİBİ KİŞİLERE eğitim ve 

öğretim programlarını tasarlamak 

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DIŞINDAKİ eğitim 

ve öğretim kurumlarını açmak/izin vermek/ 

denetlemek 

 

 YURTDIŞINDA ÇALIŞAN VEYA İKAMET EDEN 

TÜRK VATANDAŞLARININ eğitim ve öğretim 

alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik 

çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

içinde yürütmek 

 Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum 

ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın eğitim 

ve öğretim kurumlarının DENKLİK DERECELERİNİ 

BELİRLEMEK, program ve düzenlemelerini 

hazırlamak 

 Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı 

kararnameleriyle verilen diğer görevleri 

yapmak  

 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3 TEŞKİLATTAN OLUŞUR  
 Merkez, Taşra Ve 

Yurtdışı 

ÖĞRETMENLERİN 

BAKANLIKÇA 

BELİRLENEN HİZMET 

BÖLGE VEYA 

ALANLARINDA EN AZ 

 3 (üç) eğitim 

öğretim yılı görev 

yapması esastır. 

ÖĞRETMENLERİN 

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

  

 HAZİRAN VE 

TEMMUZ ayları 

içinde yapılır. 

BAKANLIĞIN HİZMET BİRİMLERİ  

GENEL MÜDÜRLÜKLER  

1) Temel Eğitim  

2) Ortaöğretim  

3) Meslekî ve Teknik Eğitim  

4) Din Öğretimi  

5) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri  

6) Hayat Boyu Öğrenme  

7) Özel Öğretim Kurumları  

8) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri  

9) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme  

10) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri  

11) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim  

12) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler  

 

13) Personel  

14) Hukuk Hizmetleri  

15) Destek Hizmetleri  

16) Özel Kalem Müdürlüğü 

 

BAŞKANLIKLAR 

1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

2) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

3) Strateji Geliştirme Başkanlığı, 

4) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 

5) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 

 

MÜŞAVİRLİKLER 

1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  

 

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

 Okul öncesi ve ilköğretim yönetimine ve 

öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik 

çalışmalar yapar 

 öğrencilerinin barınma ve maddî yönden 

desteklenmesi ile ilgili işlemleri yürütür 

 Ders kitaplarını hazırlar ve TTK’ya sunar 

bakanın verdiği diğer görevleri yapar 

 

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

 Ortaöğretim yönetimine ve öğrencilerinin 

eğitim ve öğretimine yönelik çalışmalar yapar 

 öğrencilerinin barınma ve maddî yönden 

desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür 

 Ders kitaplarını hazırlar ve TTK’ya sunar 

bakanın verdiği diğer görevleri yapar 

 

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 Meslekî ve teknik eğitim okullarının 

yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve 

öğretimine yönelik çalışmalar yapar 

 ADAY ÇIRAK, ÇIRAK, KALFA VE USTALARIN 

genel ve meslekî eğitimlerini sağlar 

 Ders kitaplarını hazırlar ve TTK’ya sunar 

bakanın verdiği diğer görevleri yapar 

 

 Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, meslekî 

eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin 

geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, 

belirlenen politikaları uygulamak ve uygulanmasını 

koordine eder 

 

 

 

 

 



 

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 İmam-hatip liselerinin yönetimine ve 

öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik 

çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaları 

uygulamak, 

Ders kitaplarını hazırlar ve TTK’ya sunar bakanın 

verdiği diğer görevleri yapar  

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 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 çalışmalar 

yapmak ve belirlenen politikaları uygulamak, 

 İlgili bakanlıkla birlikte Ders kitaplarını hazırlar 

ve TTK’ya sunar bakanın verdiği diğer görevleri 

yapar. 

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı 

Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 13 üncü maddesinde belirtilen 

görevleri yapar 

 Bakan tarafından verilen görevleri yapar 

 

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

a) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile 

personel 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, 

ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN KURUMLARA İLİŞKİN 

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI  

 Öğrencilere özel barınma hizmeti veren 

kurumlara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Milli 

Eğitim Bakanlığınca verilir. Bakanlık bu 

yetkisini valiliklere devredebilir. Bu fıkranın 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 

yönetmelikle belirlenir. 

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak, 

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi 

hayat boyu devam edecek şekilde 

yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapar 

 Yaygın eğitim ve açık öğretim hizmetlerini 

yürütür 

 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 verir 

 Ders kitaplarını hazırlar ve TTK’ya sunar 

bakanın verdiği diğer görevleri yapar. 

 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunuyla 

Bakanlığa verilen görevleri yerine getirir 

 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 

denetler 

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 Eğitim ve öğretimin teknoloji ile 

desteklenmesine yönelik işleri yürütür, 

 Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilişim 

teknolojileri ile bilişim ürünlerinin 

kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütür 

 Yaygın eğitim ve öğretime yönelik olarak bilgi 

ve iletişim teknolojilerine 

 dayalı program, film ve benzeri yayınları 

hazırlar veya hazırlatır 

 Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknoloji 

ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirir 

 Eğitim ve öğretimde teknolojik imkânların tüm 

yurt çapında etkin ve yaygın biçimde 

kullanılmasını ve her öğrencinin bilgi 

teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak, 

 Bakan tarafından verilen görevleri yapar 

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin 

belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar yapmak, bu amaçla ilgili birim, 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

 Bakanlık öğretmenleri ile talepleri hâlinde 

özel öğretim kurumları eğitim personeline 

yönelik olarak;  

 meslek öncesi ve meslek içi eğitimi vermek 

veya verdirmek, gelişmeleri için kurslar 

açmak veya açtırmak, uzmanlık programları, 

seminer, sempozyum, konferans ve benzeri 

etkinlikler düzenlemek, 

 Öğretmenlere yönelik olarak verilecek 

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel 

yerleştirme, bitirme, karşılaştırma sınavlarını 

planlamak, uygulamak ve değerlendirmek, 

 Kamu kurumları ile özel kurumların talep 

edilen mesleğe giriş, yeterlik, görevde 

yükselme vb sınav hizmetlerini yürütür. 

 Sınavların  değerlendirme ve sonuç 

belgelerini düzenler  

  itirazların inceler 

 Genel Müdürlüğün yaptığı sınavlarda 

sorulacak soruları hazırlar/hazırlatır/denetler 

/saklar, 

 Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine 



eğitime ilişkin konularda inceleme ve 

araştırmalar yapmak, 

 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, 

 Bakanını verdiği görevleri  yapar 

 Öğretmenlere verilecek meslek öncesi, 

meslek içi ve diğer eğitimlere ilişkin usûl ve 

esaslar yönetmelikle belirlenir. 

 

 

 

araştırmalar yapar/yaptırır 

 Gerekli durumlarda oluşturulacak başvuru 

merkezleri ve sınav koordinatörlüklerinin 

koordinasyonunu sağlar, sınavlarda görev 

alacak personeli belirler ve bunlara gerekli 

hizmet içi eğitimi verir, 

 Genel Müdürlükçe yürütülen sınav, ölçme, 

değerlendirme, yerleştirme ve diğer hizmet 

bedellerini belirler, tahsil eder ve döner 

sermaye hesabında tutar 

 Yapılan sınavların sonuçlarını değerlendirir ve 

hizmet birimlerine veri desteği sağlar 

 Bakan tarafından verilen diğer görevleri 

yapar 

YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŞI EĞİTİM GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usul ve 

esasların belirlenmesinde ilgili birim, kurum ve 

kuruluşlarla iş birliği yapmak, 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Bakanlığa verilmiş olan görev ve 

 sorumlulukları yerine getirmek, 

 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, 

 Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim 

ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda 

dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarını 

sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, 

 Bakanlığın yurt dışındaki okul ve kurumlarının 

eğitim ve öğretim programlarını, ders 

kitaplarını, eğitim araç ve gereçlerini 

hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve 

Terbiye Kurulunun görüşüne sunmak, 

 Bakan tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak. 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ: 

 Bakanlığın Avrupa Birliği ve diğer uluslararası 

kuruluşlarla ilgili işbirliği çalışmaları ile ilgili 

mevzuat çerçevesinde ikili anlaşmalara ilişkin 

iş ve işlemleri yürütmek, 

 Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen 

ve uluslararası işbirliğine dayanan projelerin 

koordinasyonunu sağlamak, 

 Yabancı Memleketlerde TÜRK ASILLI VE 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMENLERE Sosyal 

Yardım Yapılması Hakkında Kanunla 

Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek, 

 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, 

 Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih 

veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar 

ile diğer ülkelerle işbirliğine yönelik işleri 

yürütmek, 

 Bakan tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak. 

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, 

temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, 

taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya 

yaptırmak, 

 Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin 

işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek, 

 Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek 

ve yürütmek, 

 Ders kitaplarını, kaynak ve yardımcı eğitim 

dokümanlarını, ders ve laboratuvar 

 araç ve gereçleri ile basılı eğitim 

malzemelerini, makine, teçhizat ve donatım 

ihtiyaçlarını temin etmek, 

 Döner sermaye işletmesi kurmak ve Bakanlığa 

bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri 

yürütmek, 

 Bakanlığa ait sosyal tesislerle ilgili işleri 

yürütmek, 

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI 

 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın 

bilimsel danışma ve inceleme organıdır. 

 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 

oluşumu, çalışma usul ve esasları ile diğer 

hususlar CUMHURBAŞKANI tarafından 

çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 

 Talim ve Terbiye Kurulu, evrensel değer ve 

standartları göz önünde bulundurarak, kalite, 

eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal 

değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak 

amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

 Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve 

programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, 

hazırlananları incelemek veya inceletmek, 

araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin 

görüşlerini BAKANA SUNMAK, 

 Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve 

öğretim programları, ders kitapları, yardımcı 

kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını 



Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. incelemek, inceletmek ve sonucunu Bakana 

sunmak, 

 Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından 

alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve 

öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine 

ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına 

sunmak, 

 Eğitim ve öğretimle ilgili konularda Bakanlığın 

diğer birimleri ile işbirliği yapmak. 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

 Teftiş Kurulu Başkanlığı, BAKANIN EMRİ VEYA 

ONAYI ÜZERİNE aşağıdaki görevleri yapar: 

 Bakanlığın görev alanına giren konularda 

Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve 

kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve 

gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek, 

 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, 

 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, 

 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

 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 BAKANLIK 

MAARİF MÜFETTİŞLERİ aracılığıyla yapmak, 

 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 BAKANLIK MAARİF 

MÜFETTİŞLERİ aracılığıyla yürütmek, 

 Bakan tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak. 

Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde 

sunulan hizmetlerin rehberlik ve teftişini sağlamak 

amacıyla gerekli görülen illerde 

 BAKAN ONAYI İLE ÇALIŞMA MERKEZLERİ 

kurulabilir.  

teftiş kurulu başkanlığı, başkan ile başkanlık 

birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli 

bakanlık maarif müfettişleri ve bakanlık maarif 

müfettiş yardımcılarından oluşur. başkanlığın 

görev merkezi 

 ANKARA’DIR.  

 Bu merkez, Başkanlık birimlerinde 

görevlendirilen müfettişlerin aynı zamanda 

çalışma merkezidir. 

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim 

altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve 

uygulanmasını sağlamak, teknolojik 

gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve 

güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri 

almak, ilkeleri belirlemek, kamu bilişim 

standartlarına uygun çözümler üretmek,  

 Bakanlık birimleri ile taşra teşkilatının bilgi 

işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve 

işletimini sağlamak, Bakanlığın bilgi işlem 

hizmetlerini yürütmek,  

 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, 

 

 

 Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak 

ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları 

oluşturmak, 

 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, 

 Bakan tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak. 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

a) Okul ve kurum binaları dâhil, taşınmazlara ilişkin 

her türlü satım, yapma, yaptırma, bakım, onarım 

ve tadilat işlerini; bunlara ait kontrol, koordinasyon 

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, 



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 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, 

 

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) Bakan tarafından verilen diğer 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. 

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 

 49 yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel 

üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir. 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 

 Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili 

faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin 

belirlenecek usûl ve esaslara göre 

yürütülmesini sağlamak 

 bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve 

doğru bir şekilde sonuçlandırmak  

 Bakan tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak. 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

 Bakanın çalışma programını düzenlemek, 

 Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol 

ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 

 Bakan tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak. 

ORTAK GÖREVLER 

a) Eğitim ve öğretime ilişkin hedef, politika ve 

standartların belirlenmesi amacıyla gerekli 

çalışmaları yapmak, 

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. 



TAŞRA TEŞKİLATI 

1. Her ilde ve ilçede bir MEM kurulur. 

2. İlçe MEM,   il MEM’e karşı da sorumludur. 

3. İl ve ilçelerin sosyal ve ekonomik gelişme 

durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları göz önünde 

bulundurularak, bu müdürlükler farklı tip ve 

statülerde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler 

verilebilir. 

4. İş durumuna ve ihtiyaca göre millî eğitim 

müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe birimleri 

de kurulabilir. 

5. 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. 

 

6. Bunlara, ilgili ülkede sürekli görevle bulunan ve 

9. derecenin 1 inci kademesinden aylık alan 

bekâr meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı 

aylığının %80 geçmemek üzere Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından tespit edilecek tutarda 

ödeme yapılır.  
10. Bu kapsamda istihdam edilecek personelin 

sayısı, nitelikleri, seçim usul ve esasları, görev 

yerleri ve süreleri, izinleri, görevlerinin sona 

erdirilmesi ve verilecek iş sonu tazminatı ile bu 

fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça 

müştereken belirlenir. 

YURTDIŞI TEŞKİLATI 

 
 Bakanlık, yurtdışı teşkilatı kurabilir 

 Yurtdışında diploma alanlardan ülke 

vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz oturma 

ve çalışma izni bulunanlar, Bakanlıkça 

sözleşmeli öğretmen olarak hizmet alınabilir. 

Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer 

değiştirmeler 
 yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır. 

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. 

Özür grubu yer değiştirmeleri sonucunda 

yerleşemeyen ve AYLIKSIZ İZNE AYRILAN 

ÖĞRETMENLER 

 3. yıl sonuna kadar istedikleri yere 

atamalarının yapılamaması hâlinde 

durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına 

öncelikle atanırlar. 

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 4 yıllığına görevlendirilir. 

Yükseköğretim Kanununu ile üniversitelerde görev 

yapan öğretim elemanlarına 
 okullarda okul müdürlüğü görevi verilebilir. 

Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile 

kadrolara ilişkin diğer hususlar, 
 Genel Kadro ve Usulü Hakkında 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 

HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENİR. 

 

BAKANLIĞA TAHSİS EDİLMİŞ SERBEST KADROLAR 
 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI VE AİLE, 

ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER 

BAKANLIĞININ 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. 

Bakanlık tarafından 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 

mevzuat uyarınca ödenecek bedel ve telif 

 DÖNER SERMAYE hesabından karşılanır. 



ücretleri ile taslak kitap, ders kitabı, eğitim araç ve 

gereçlerinin inceleme işlerinde görev alanlara 

yapılacak ödeme  

Engelliler için verilen Erişkinler İçin Engellilik Sağlık 

Kurulu Raporuyla asgari %20 oranında engelli 

olduğu, 18 yaş altı çocukların Çocuklar İçin Özel 

Gereksinim Raporu ile özel gereksinimi olduğu 

tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları 

tarafından da eğitsel değerlendirme ve 

tanılamaları yapılarak 

 özel eğitim okulları ile özel eğitim ve 

rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek 

eğitimini almaları uygun görülenlerin eğitim 

giderlerinin her yıl Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca belirlenen tutarı, Bakanlık 

bütçesine bu amaçla konulan ödenekten 

karşılanır. 

eğitim hizmetini sunan veya yararlananların 

gerçek dışı beyanda bulununarak fazladan 

ödemeye sebebiyet verirlerse bu tutarlar, 

 2(iki) katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden 

tahsil edilir. 

Bakanlık merkez teşkilatında kadrolu veya 

sözleşmeli çalışan personele sınav sorularının 

hazırlanmasına katkıları sebebiyle ayrıca  

 soru ücreti ödenmez. 

Sözleşmeli öğretmenler, alım yapılacak her bir 

pozisyonun 
 3 katına kadar aday arasından Bakanlık 

tarafından yapılacak sözlü sınav başarı 

sırasına göre atanır. 

ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER  3 üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. 

Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu 

madde uyarınca 
 istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene 

tabidir 

öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma 

süresini tamamlayanlar talepleri halinde 
 bulundukları yerde öğretmen kadrolarına 

atanır. 

Adaylığı kalkıp Öğretmen kadrolarına atananlar  aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapar, 

bunlar hakkında adaylık hükümleri 

uygulanmaz. 

İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; 

unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi 

belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren  

 2 iki ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve 

Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

 



 

222 İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU 

MECBURİ İLKÖĞRETİM ÇAĞI  6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. 

İLKOKULLARIN BİRİNCİ SINIFLARINA   o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını 

dolduran çocukların kaydı yapılır. 

Mecburi öğretim çağında olup da, memleket 

dışında olmak, oturduğu yerde okul 

bulunmamak veya sağlık durumu dolayısı ile 

ilköğretim okuluna devam edemeyen 

vatandaşlardan özel olarak öğretim 

görenler,  

 imtihanla ve yaşlarına göre layık 

oldukları ilköğretim okulu sınıflarına veya 

mezuniyet imtihanlarına alınırlar. 

 

MECBURİ OLAN İLKÖĞRETİM KURUMLARI 

 

1. İlköğretim okulları 

2. Gündüzlü ilköğretim okulları 

3. pansiyonlu yatılı ilköğretim okulları 

4. gezici okullar 

5. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, 

6. Özel eğitime muhtaç çocuklar için 

kurulacak okullar ve sınıflar 

İSTEĞE BAĞLI OLAN İLKÖĞRETİM KURUMLARI 

 

(1) Okul öncesi eğitim kurumları, 

(2) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar. 

İLKÖĞRETİM  4 yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile 4 yıl süreli 

ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli 

Eğitim ve Öğretim Kurumudur. 

İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul 

olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması 

esastır. 

 

 Ancak imkân ve şartlara göre 

ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle 

birlikte de kurulabilir. 

Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde  köyler gruplaştırılarak, merkezi durumda 

olan veya durumu uygun bulunan 

köylerde ilköğretim bölge okulları ve 

bunlara bağlı pansiyonlar açabilir 

Gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde   yatılı ilköğretim bölge okulları veya gezici 

okullar açılabilir. Gezici okullarda gezici 

öğretmenler görevlendirilir. Bu okullarda 

yetiştirici sınıflar ve kurslar da açılabilir. 

Bir köy halkı, iş ve üretim hayatının gereği 

olarak veya olağanüstü sebeplerle yayla, 

otlak ve bağ gibi yerlere taşındığında köy 

okulu da 

 köy halkıyla birlikte göçecek şekilde 

düzenlenmiş olmalı ve gidilen yerde 

hemen günlük çalışmasını ve görevini 

devam ettirmelidir. 

YETİŞTİRİCİ VE TAMAMLAYICI SINIFLAR VE 

KURSLAR ve İSTEĞE BAĞLI TAMAMLAYICI 

SINIFLAR 

 gerçek ve tüzel kişilerle, belediyeler, özel 

idareler ve Devlet tarafından açılabilir. 

 

ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

 

 Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları 

halde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal 

bakımdan engelli olan çocukların özel 

eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır. 

OKUL ÖNCESİ KURUMLARI 

 

 Okul öncesi kurumlarında mecburi 

öğrenim çağına gelmemiş olan çocuklar 

eğitilir. 

İSTEĞE BAĞLI TAMAMLAYICI SINIFLAR 

 

 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 amacı ile öğretim yapılır. 



 

İLKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ GÖREVLİLER  a) Müdür ve 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. 

İLKÖĞRETİM OKULLARIN YAZ TATİLİ 

 

 sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim 

yılının başına kadar sürer. 

Öğretmenler, yaz tatili içinde  

 

 aralıksız 2 ay izinlidirler. 

 Ancak, bu iki aylık izin sürelerine 

dokunulmadan kalan tatil zamanlarında 

yönetmeliğinde saptanacak meslekle 

ilgili çalışmalara katılmakla 

yükümlüdürler. 

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil 

aylarında okul işlerini ayarlamak ve 

düzenlemek şartı ile 

 sıra ile izinlerini kullanırlar. 

Her veli yahut vasi veya aile başkanı,   çocuğunu zamanında ilköğretim okuluna 

yazdırmakla yükümlüdür. 

AİLE BAŞKANI  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 

bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini 

tamamlamak üzere  

 en çok 2 öğretim yılı daha okula 

devamlarına izin verilir. 

 Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu 

bitiremeyen çocuklara tasdikname 

verilerek, kayıtları silinir. 

BİR ÖĞRETİM YILI 

 

 okulda, derslerin başlamasından BİR 

HAFTA ÖNCEKİ tarihten, son sınıf 

sınavlarının bittiği güne kadarki süredir. 

HER YIL DERSLERE BAŞLAMADAN EN AZ 15 

GÜN ÖNCE 

 

 muhtarlar okul müdürüyle iş birliği 

yaparak köy ve mahallelerindeki 

mecburi öğrenim çağında bulunan 

çocukların künyelerini gösterir 3 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.  

 1.okul idaresine verirler 1.ilçeye verirler 1. 

kendi yanlarına alırlar 

MECBURİ ÖĞRENİM ÇAĞINDA OLUP DA 

BELİRLİ ZAMAN İÇERSİNDE OKULA 

YAZDIRILMAYAN ÇOCUKLAR 

 

 okul müdürleri kendiliklerinden okula 

kaydeder ve devam ettirilmesini veli 

yahut vasi veya aile başkanlarına 

bildirirler. Bu çocuklar yine de okula 
gelmezlerse; haklarında devamsız 

öğrenciler gibi işlem yapılır. 

 

 

 

 



 

NÜFUS CÜZDANI VEYA HENÜZ NÜFUS KAYDI 

YAPTIRILMAMIŞ ÇOCUKLAR 

 

 

 Yaşları çocuklar görülmek suretiyle, 

ihtiyar kurullarınca tayin ve tespit 

olunarak bunlar da mecburi öğrenim 

çağında olanlar çizelgesine yazılırlar. 

BİR ÖĞRETMENE DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 

 

 Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere 

bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40 

dan fazla olamaz. 

İLKÖĞRETİM HAFTASI   Her yıl Eylül ayının 3. haftası "İlköğretim 

haftası" dır.  

Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile 

başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim 

kurumuna muntazaman devamını 

sağlamakla ve özrü yüzünden okula 

gidemeyen çocuğun durumunu  

 en geç 3 gün içinde okul idaresine 

bildirmekle yükümlüdür. 

MÜLKİ AMİRLER, İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ VE 

ZABITA TEŞKİLATI 

 

 ilköğrenim çağındaki çocukların mecburi 

ilköğretim kurumlarına devamlarını 

sağlamakla veli yahut vasi veya aile 

başkanlarına ve okul idarelerine 

yardımla ve her türlü tedbiri almakla 

vazifelidirler. 

OKULA DEVAM ETMEYEN ÖĞRENCİLER  

 

 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 İDARELERİNCE VERİLEN İZİN 

15 gün  

 

 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  

 BİR YIL İÇİNDE 15 GÜNÜ geçmemek üzere 

okul idarelerince izin verilir.  

 Hastalık, sel, kar, deprem ve yangın gibi 

okul idaresince takdir edilecek 

sebeplerle okula gelemeyen öğrenciler 

izinli sayılırlar. 

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 

MUHTARLIĞA, diğer yerlerde MÜLKİ 

AMİRLİĞE hemen bildirilir. 

EN GEÇ 3 ÜÇ GÜN İÇİNDE 

Muhtarlar ve mülki amirler en geç 3 gün 

içinde durumun veli veya vasi veya aile 

başkanlarına tebliğini sağlarlar. 

 

 Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek 

geçerli sebepler dışında çocuğun okula 

gönderilmemesi hâlinde idarî para 

cezasıyla cezalandırılacağı bildirilir. 



HER GÜN İÇİN 15 TÜRK LİRASI 

Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan 

tebliğe rağmen çocuğunu okula 

göndermeyen veli veya vasiye  

 okul idaresince tespit edilen çocuğun 

okula devam etmediği beher gün için 15 

onbeş Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

15 tl para cezasına rağmen çocuğunu okula 

göndermeyen veya göndermeme 

sebeplerini okul idaresine bildirmeyen 

çocuğun veli veya vasisine  

 500 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Okul idareleri ve mülkî amirliklerce bu 

Kanuna göre usulen sorulacak sorulara 

cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe 

uymayan beyanda bulunanlara  

 100 yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

İlköğrenim çağında olup da mecburi 

ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler,  

 hiçbir resmi ve özel iş yerinde veya her 

ne surette olursa olsun çalışmayı 

gerektiren başka yerlerde ücretli veya 

ücretsiz çalıştırılamazlar. 

İLKÖĞRETİM KURUMLARINA DEVAM 

ETTİKLERİNİ BELGELEYENLER 

 

 Çocukların çalıştırılmasını düzenleyen 

kanun hükümleri uygulanmak şartı ile 

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. 

400 TL CEZA 

Yukarıdaki hükümlere aykırı davrananlara  

 dörtyüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına 

kadar idarî para cezası verilir. 

BU CEZALARI KİM VERİR? 

 

 idarî para cezaları mahallî mülkî amir 

tarafından verilir. 

Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy 

okullarına gelir sağlayacak arazi ve 

uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar,  

1. il ve ilçelerde bölge ilköğretim 

müfettişlerinin veya ilçe eğitim müdürünün 

başkanlığında  

2. Tarım, Tapu, Maliye dairelerinden 

görevlendirilecek birer eleman  

3. mahalle veya köy muhtarından oluşan 

komisyon tarafından seçilir. 

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. 

100 METRE ŞARTINI BELİRLEYENLER 

 

1. İçişleri 

2. Milli Eğitim 

3. Sağlık 

4. Kültür ve Turizm bakanlıkları 

müştereken hazırlayacakları yönetmelikle 

belirlenir. 

Okula gelir sağlamak maksadı ile seçilen 

topraklar 

 50 dekardan fazla olamaz. 

gerçek veya tüzel kişilere ait araziden bu 

husus için elverişli yer, sahiplerinin rızaları ile, 

satın alınır. Mal sahiplerinin muvafakatlerinin 

alınamaması halinde,  

 bu yerler umumi mevzuata göre 

kamulaştırılır. 

SATINALMA VEYA KAMULAŞTIRMAK   köy okulları için köy tüzel kişiliğine, şehir 

ve kasaba okulları için özel idareye aittir. 

 

 

 

 



UYGULAMA BAHÇESİ 

2-10 dekar 

 

Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında 

2 dekardan az ve 10 dekardan çok 

olmamak üzere, bir uygulama bahçesi 

bulunur. 

 

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. 

 

Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla 

müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında  

 her ev için 500 ile 1000 metre karelik bir 

arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere 

okul arsasından veya uygulama 

bahçesinden yahut okula gelir 

sağlayacak araziden ayrılır.  

 Öğretmenler, bu bahçelerden parasız 

faydalanırlar; fakat kiraya veya ortaklığa 

veremezler. 

UYGULAMA BAHÇESİ 

 

 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 BAHÇELERİNDEN ELDE EDİLEN 

GELİR 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. 

Okul yapım işler için gerekli kereste ihtiyacı 

Tarım Bakanlığı Orman Umum Müdürlüğünce 

en iyi şartlarla ve öncelikle karşılanır 

 % 10 temeddü hissesi alınmaz. 

 

İLKÖĞRETİME AİT GELİR KAYNAKLARI 

 % 3 devlet bütçesi 

 % 20 Özel idare bütçeleri 

 % 10 köy bütçeleri 

 para cezaları 

 Vakıf hisseleri 

 Bağışlar 

 Faizler 

 Hurdalar-arsa satışıları 

 teminat akçeleri 

 

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde açılacak 

özel fasıla gelecek yıllara geçici taahhütler 

ve masraflar karşılığı olarak  

 

 ilk 10 sene Devlet gelirlerinin % 3 ünden 

 ondan sonraki yıllarda ise % 2 sinden az 

olmamak üzere, ödenek konulur.  

 İlk 10 yıl…..% 3 ünden  

 10 dan sonraki yıllar …% 2 sinden 

 



 

Bu ödeneklerle diğer giderlerin % 70 i bu 

işlerde kullanılır 

 

1. Köy, kasaba ve şehir ilköğretim 

kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının 

yapım, tadil, esaslı onarım, 

2. her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders 

aletleri ile arsa ve arazi istimlakleri, masrafları 

 

Bu ödeneklerle diğer giderlerin % 30 u bu 

işlerde kullanılır 

 

1. Küçük onarımlar, 

2. okulların genel giderleri, 

3. yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek 

okul kitapları ve ders levazımı bedeli, 

4. öğrencilerin yiyecek, giyecek 

noksanlarının telafisi, 

5. esaslı hastalıklarının tedavisi, 

6. pansiyonlu ilköğretim okullarının ve 

tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları 

gibi her türlü giderlerine sarf olunur. 

 

GENEL BÜTÇEDEN ÖDENEN AYLIKLAR 

 

1. İlköğretim Müdürlükleri, 

2. ilköğretim okulları, 

3. İl Halk Eğitimi Başkanlıkları 

4. İlçe Halk Eğitim Merkez 

5. Müdürlüklerinde çalışan genel ve yardımcı 

hizmetler sınıfına dahil personelin 

6. bu kurumlar için gerekli bölge doktorları, 

sağlık memuru, hemşire,  

7. yapı işlerinde çalışan teknik elemanların 

aylıkları ve her türlü özlük giderleri genel 

bütçeden ödenir. 

okul binalarının tamamı, bir kısmı veya 

müştemilatı  

 konut olarak kullanılamaz. 

 



 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZET 

ANAOKULU: 36-68….(3-5,5 yaş) ❖ Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocuklar 

ANA SINIFI: 57-68…….(4,5-5,5 yaş) ❖ Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocuklar 

UYGULAMA SINIFI: 36-68 

 

❖ Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çocuk gelişimi 

ve eğitimi alanında eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık 

çocukların eğitiminin yapıldığı uygulama birimi 

DERS YILI SÜRESİ ❖ 180 iş günüdür. 

HAZIRLANAN İL ÇALIŞMA TAKVİMİ ❖ il millî eğitim müdürlüklerinin önerisi ve valilik onayı ile 

yürürlüğe girer. 

DERS YILI SÜRESİ  

 

❖ Derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun 

açık bulunduğu günler öğrencilerin törenlere katıldıkları 

resmî tatil günleri sayılarak hesaplanır.Resmî tatil günleri ile 

her ne sebeple olursa olsun okulun açık bulunmadığı 

günler göz önünde bulundurulmaz. 

NORMAL ÖĞRETİM YAPILAN 

OKULLARDA 

❖ sabah ve öğleden sonrası YARIMŞAR gün sayılır. 

İKİLİ ÖĞRETİM YAPILAN OKULLARDA ❖ tam gün sayılır. 

HAFTALIK DERS PROGRAMI 

 

❖ öğretim yılı başında ve gerekli hâllerde ders yılı içinde okul 

yönetimince hazırlanır. Bu programda yönetici ve 

öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre 

öğretmenlerin mazeretleri de dikkate alınarak dengeli 

olarak dağılımı yapılır ve ilgililere imza karşılığı duyurulur. 

DERS YILI: 

 

❖ Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen ve 

2 dönemi kapsayan süre 

DESTEK EĞİTİM ODASI: 

 

❖ Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla 

eğitimlerine devam eden öğrenciler ile özel yetenekli 

öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim 

hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş oda 

DÖNEM: 

 

❖ Derslerin başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili 

bitiminden ders kesimine kadar geçen süre 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI: 

 

❖ Eğitim ve öğretimin başladığı tarihten, sonraki eğitim ve 

öğretim yılının başladığı tarihe kadar geçen süre 

İKİLİ EĞİTİM 

 

❖ Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ayrı 

gruplarla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitim 

İLKÖĞRETİM KURUMLARI: 

 

1. Resmî ve özel ilkokul 

2. ortaokul 

3. imam-hatip ortaokul 

(eğitim öğretim, yönetim ve bütçe ile ilgili iş ve işlemleri Din 

Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülür.) 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI 

 

Okul öncesi eğitim çağı çocuklarına eğitim veren 

1. Anaokulu 

2. Ana Sınıfı 

3. Uygulama Sınıfı 

PROJE 

 

Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir 

alan veya konuda inceleme yapma 

 

 

OKUL ÖNCESİ KURUMLARINDA 

❖ günde 50 şer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile 

normal eğitim yapılması esastır. 

1. Güne başlama 2. Oyun 3. Beslenme 4. Temizlik 5. Etkinlik 6. 

dinlenme ve günü değerlendirme  

KAYIT ALANINDA OKULA KESİN KAYDI 

YAPILAMAMIŞ ÇOCUKLARIN OLDUĞU 

OKULLARDA 

❖ ikili eğitim yapılması zorunludur 

 

 

BİR GRUPTAKİ ÇOCUK SAYISININ  

❖ 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır. 

❖ talep varsa ve okulun imkânları yeterliyse çocuk sayısı 

artırılabilir. 

❖ Çocuk sayısı fazlaysa 2. grup oluşturulur. 

❖ her bir grubun çocuk sayısı dolmadan yeni grup 

oluşturulamaz. 

❖ çocuk sayısı 10’un altına düşerse gruplar diğer gruplarla 

birleştirilir. Birleştirilemiyorsa bu gruplar eğitim ve öğretim 

yılı sonuna kadar eğitimine devam eder. 



 

YAZ EĞİTİMLERİNDE ÖĞRETMENLER 

 

❖ Yaz aylarında yapılacak eğitimde kadrolu öğretmenler 

istemeleri hâlinde görevlendirilir. İstekli öğretmen yoksa 

ders ücreti karşılığında ücretli öğretmen görevlendirilebilir. 

İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA  ❖ 1 DERS SAATİ SÜRESİ 40 dakikadır. 

NORMAL EĞİTİM YAPILAN OKULLARDA  ❖ TENEFFÜS 15 dakikadır 

YEMEK VE DİNLENME SÜRELERİ  ❖ en az 40, en çok 90 dakika 

İKİLİ EĞİTİM YAPILAN OKULLARDA  

 

❖ TENEFFÜS 10 dakikadır.  

❖ sabahçı ve öğlencilerin çıkış ve girişleri arasında en fazla 

30 dakika süre vardır 

YATILI BÖLGE ORTAOKULLARINDA ❖ Etüt 2 ders saatidir 

Anaokulları ile ilkokul, ortaokul ve 

imam-hatip ortaokullarında 

❖ rehberlik servisi oluşturulur. 

ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME KOMİSYONU 

1. mart ayında kurulur 

2. il/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün 

başkanlığında kurulur 

3. eğitim bölgesindeki okulların özelliklerine göre seçilen EN ÇOK 5 OKUL MÜDÜRÜNDEN öğrenci 

yerleştirme komisyonu oluşturulur. 

4. Öğrencilerin, Yerleştirilecekleri Okulları Belirlemek İçin kurulur 

5. Kayıt alanı belirlenecek okulların müdürlerinin de görüşleri alınır. 

6. Gerek görülmesi hâlinde görüşleri alınmak üzere ilgili yerleşim biriminin köy/mahalle muhtarları ile 

kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de toplantıya davet edilebilir. 

7. Komisyon, okulların fiziki kapasite ve ulaşım imkânlarını dikkate alarak öğrenci alınacak kayıt 

alanlarını belirler ve e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işler. 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM 

KURUMLARINDA YENİ KAYITLAR 

❖ TEMMUZ ayının ilk iş gününde başlar. 

KAYIT İŞLEMİ 

 

❖ ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri 

esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. 

Şehit, harp malûlü ve muharip gazi 

çocukları ile RAM raporu ile 

yönlendirilmesi yapılan özel eğitime 

ihtiyacı olan çocuklar 

❖ Adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula nakli yapılır. 

Okulun kayıt alanında ikamet eden 

ve bir sonraki eğitim ve öğretim 

yılında ilkokula başlayacak 

çocukların kaydı yapıldıktan sonra 

fiziki imkânları yeterli olan  

❖ anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık,  

❖ ana sınıflarına 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir. 

Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk 

bulunmazsa 

❖ 36-68 aylık çocuklarla aynı ana sınıfına kaydedilebilir. 

İlkokula kaydı 1 yıl ertelenen ve bir 

önceki yıl okul öncesi eğitim almamış 

olan  

❖ 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına 

kayıtta öncelik tanınır. 

Durumu ağır olan özel eğitim 

öğrencisi için  

❖ özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla açılan 

özel eğitim sınıflarına kaydedilir. 

1. SINIFA KAYIT  

69 ayını dolduran çocuklar (5,5 YAŞ)  

❖ kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını 

dolduran çocukların kaydı yapılır. 

66, 67 ve 68 aylık çocuklardan 

velisinin yazılı isteği bulunanlar da  

❖ ilkokul 1.sınıfa kaydedilir. 

okul müdürleri veliler yazılı olarak 

talepleri doğrultusunda çocuklardan 

69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin 

yazılı talebi bulunması halinde  

❖ okul öncesi eğitime yönledirilebilir veya kayıtlarını 1 yıl 

ertelenebilir. 

NÜFUSA GERÇEK YAŞINDAN BÜYÜK 

VEYA KÜÇÜK YAZILMIŞ OLANLAR  

❖ yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. 

❖ Veli 3 ay içinde yapmazsa il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne 

bildirilir. 

Mecburi ilköğretim çağında olup 

herhangi bir sebeple okula kaydı 

yapılmamış okuma yazma bilmeyen 

çocukların kayıtları  

❖ 1. sınıfa yapılır. 

NAKİLLER ❖ velisinin başvurusuyla okul yönetimi e-Okul sisteminde 

yapar 

  



 

NAKİLLERİN BAŞLAMA TARİHİ 

 

❖ Eylül ayının ilk iş günü başlar ve ders yılı sonuna 15 iş günü 

kalana kadar devam eder. 

❖ Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi 

nedenlerde bu süre aranmaz. 

İLLER ARASI NAKİLLER (5 günlük süre) 

 

❖ en çok 5 günlük süre devamsızlıktan sayılmaz. 

ORTAOKULDAN İMAM-HATİP 

ORTAOKULUNA GEÇMEK İSTEYEN 

ÖĞRENCİLERİN NAKLİ 

 

❖ imam-hatip ortaokulu müdürlüğünce oluşturulacak 

komisyon tarafından, ortaokulda zorunlu dersler arasında 

olmayıp imam-hatip ortaokulunda okutulan zorunlu derslerden 

❖ 5,6,7. sınıflarda 2. döneminin başına kadar 

❖ 8. sınıfta ise eylül ayı son iş gününe kadar yapılacak sınavda 

başarılı olmaları hâlinde yapılır. 

Okul çalışanlarının istemeleri hâlinde,  ❖ çocuklarının nakli ulusal adres veri tabanındaki 

adreslerine bakılmaksızın görev yaptıkları okula yapılır. 

Farklı okullarda okuyan iki kardeşin 

nakli 

❖ velinin isteği doğrultusunda kardeşlerden birinin okuluna 

yapılır. 

Anne ve babanın ikisinin de çalışması 

ve istemeleri hâlinde  

❖ öğrencinin nakli belgelendirilmesi şartı ile anne veya 

babasının çalıştığı adresin kayıt alanındaki okula yapılır. 

lköğretim kurumlarında sınıf 

mevcutları 30’un altında kalan 

okulların boş kontenjanları  

❖ derslerin başladığı haftanın ilk iş gününde e-Okul 

sisteminde ilan edilir. 

Bu okullara kayıt alanı dışından 

öğrencisini nakil ettirmek isteyen 

velilerin başvuruları  

❖ derslerin başladığı ilk hafta içerisinde e-Okul sistemi 

üzerinden alınır. 

İkinci haftanın ilk iş günü yapılan 

nakil başvurularının boş 

kontenjandan fazla olması 

durumunda 

❖ nakil ile gelecek olanlar e-Okul sistemi üzerinden kura 

çekilerek belirlenir ve ardından bu kişilerin nakilleri yapılır. 

TAŞINAN OKUL ❖ öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden taşıma merkezi olarak 

belirlenen ilköğretim kurumlarına naklen kaydedilir. 

 

TAŞINAN OKULLARDAKİ EVRAKLAR 

❖ elektronik ortamda tutulanlar dâhil her türlü defter, dosya, 

kayıtlar ve resmî belgeler, taşıma merkezi ilköğretim 

kurumuna teslim edilerek saklanır ve okuldaki taşınır 

malların listesi il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak 

bildirilir. 

 

 

YABANCI ÜLKEDE ÖĞRENİM 

GÖRMEKTE İKEN YURDUMUZA GELEN 

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM BELGELERİ 

❖ il millî eğitim müdürlüğünce incelenerek öğrenime devam 

edecekleri sınıflar belirlenir. 

❖ Öğrenim belgesi bulunmayan öğrenciler hakkında yaş ve 

gelişim seviyesine göre işlem yapılır, gerektiğinde 

rehberlik öğretmenden de yararlanılır. 

❖ Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık 

veya yabancı okullardan resmî okullara naklen gelen 

öğrenciler, öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara 

sınavsız alınırlar. 

Mecburi ilköğretim çağında olup yurt 

dışında bulunması, tutuklu olması, 

oturduğu yerde okul bulunmaması ve 

sağlık durumu nedeniyle hiç okula 

gidememiş veya öğrenime ara 

vermiş çocuklardan özel bir şekilde 

kendini yetiştirmiş olanlar,  

❖ sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşına uygun 

sınıfa kaydedilir. 

YATILI BÖLGE ORTAOKULUNA ALINACAKLAR 

❖ Okulu bulunmayanlar 

❖ öğrenci yetersizliği nedeniyle okulu kapatılan yerleşim birimlerindeki öğrenciler 

❖ birleştirilmiş sınıfları bulunan ilkokullarda 4 .sınıfı tamamlayanlar 

❖ taşımalı eğitim kapsamına alınamayan mecburi ilköğretim çağındaki öğrenciler de yatılı bölge 

ortaokullarına alınırlar. Bulunduğu ilde yatılı bölge ortaokulu yoksa 

❖ öğrenciler, diğer illerdeki yatılı bölge ortaokullarına yerleştirilir. 

Olağanüstü durumlarda ve özel 

durumu olan öğrencilerin kayıtlarını 

kimler yapar 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMLARINDA 

İLKOKULLARDA ORTAOKUL VE İMAM-HATİP 

ORTAOKULLARINDA 

❖ öğretmen ❖ Sınıf öğretmeni ❖ okul yönetimi 



ÖĞRENCİ DOSYASI 

❖ Okul öncesi eğitim ve ilköğretim 

kurumlarında e-Okul sisteminde her 

öğrenci için öğrenci dosyası tutulur. 

❖ Okul öncesi ve ilkokullarda sınıfı okutan öğretmen 

❖ ortaokul ve imam-hatipte şube rehber öğretmeni 

Pansiyonlu okullarda yatılı 

öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili 

iş ve işlemleriyle sınırlı olmak üzere,  

❖ velinin yazılı iznine bağlı olarak okul yöneticilerinden birisi 

öğrenci velisi olarak belirlenir. 

Tedbir kararı alınan çocukların  ❖ iş ve işlemleri, kurum tarafından resmî yazı ile bildirilen 

kişiler tarafından yürütülür. 

Velisi bulunmayan yabancı uyruklu 

öğrenciler 

 

❖emniyet müdürlüklerinin bilgisi dâhilinde il/ilçe milli eğitim 

müdürlüklerince okul yöneticileri arasından veli tayin edilir. 

Öğrenci velayeti konusunda 

anlaşmazlık hâllerinde, 

 

❖ yargı kararına göre işlem yapılır. Velayete ilişkin yargılama 

sürecinin devam ettiği durumlarda ise okul kayıtları esas alınır. 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA  ❖ devamsızlık özürsüz 10 gün 

özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ile 

özel yetenekli çocukların sosyal 

uyum ve gelişim özelliğine göre 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 

Geliştirme Biriminin kararı ile günlük 

devam sürelerinde  

❖ esneklik sağlanır. 

Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula 

devam etmeyen çocuğun 

❖ velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır. 

Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak 

aralıksız 30 gün okula devam 

etmeyen ve devam ettiği hâlde üst 

üste iki aylık ücreti yatırılmayan 

çocukların  

❖ kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir. 

Aylık aidatını zamanında ödemeyen, 

geçmiş aylardan borcu kalan ve 

devamsızlık nedeniyle okulla ilişiği 

kesildiği hâlde okula devam ettirilen 

çocukların ücreti,  

❖ veli ile yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde tahsil 

edilir. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanununun ilgili hükümleri gereğince 

çocukların okula devamını 

sağlamakla yükümlü olanlar 

1. Velileri 2. Okul Yönetimleri 

3. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 4. Maarif Müfettişleri 

5. Muhtarlar 6. Mülki Amirler 

Bir derse girdiği hâlde bir veya daha 

fazla derse özürsüz olarak girmeyen 

öğrencinin durumunu ders öğretmeni 

okul yönetimine, okul yönetimi ise 

velisine ivedilikle bildirir  

❖ öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır. 

Öğrencinin geçerli mazereti ve 

velinin başvurusu üzerine okul 

yönetimi tarafından bir öğretim yılı 

içerisinde  

❖ 15 güne kadar izin verilebilir. 

Devamsızlık yapan öğrencilerin 

durumları veliye  

❖ posta, e-posta veya kısa mesaj yolu ile bildirilir. 

Mecburi öğrenim çağını bitirdiği ders 

yılı sonuna kadar ortaokul veya 

imam-hatip ortaokulu öğrenimlerini 

tamamlayamayan öğrenciler  

❖ öğrenimlerini tamamlamak üzere en çok 2 eğitim ve 

öğretim yılı daha okullarına devam ettirilir. 

Bu iki yıllık uzatma sonunda da 

bitiremezse  

 

❖ ders yılı sonunda öğrenim durumunu gösterir Öğrenim 

Belgesi düzenlenir ve Açık Öğretim Ortaokuluna 

yönlendirilir. 

Mecburi öğrenim çağı dışına çıkan 

ve iki yıl daha öğrenim görmesine 

imkân verilerek 8. sınıfa geçen 

ortaokul veya imam-hatip ortaokulu 

öğrencilerinin  

 

❖ o eğitim ve öğretim yılı ders kesimi sonuna kadar okula 

devamları sağlanır. 



1, 2 ve 3 . sınıflarda Karnede  ❖ “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir. 

4 .sınıfta öğrenci başarısı;  ❖ sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından 

alınan puanlara göre değerlendirilir. 

Yüzlük puan sisteminde 

 

❖ 0-44,99 puanlar başarısız, 

❖ 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir. 

2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılından 

önce beşlik not sistemine göre 

belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 

100’lük sisteme çevrilirken  

❖ ağırlıklı not ortalamasına 1,00 eklenir ve çıkan sayı 50/3 ile 

çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra 4 basamak yürütülür. 

4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda  ❖ her dersten bir dönemde 2 sınav yapılır. 

SINAVLARIN DUYURUSU ❖ en az 1 hafta önceden öğrencilere duyurulur. 

Bir sınıfta/şubede bir günde 

yapılacak sınav sayısı  

❖ 2 yi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. 

Ortak değerlendirme yapılmasına 

imkân vermek üzere 

❖ sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul 

müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. 

Soruların konulara göre dağılımı 

yapılırken  

❖ ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan 

olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem 

başından beri işlenen konulardan seçilir. 

KOPYA ÇEKEN ÖĞRENCİLER 

 

❖ Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla 

değerlendirilmez. 

❖ Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik 

ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. 

❖ Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine 

bildirilir. 

İl veya ilçe bazında ilgili zümre 

kararıyla  

❖ ortak sınavlar yapılabilir. 

Gerektiğinde Bakanlıkça  ❖ ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir. 

öğrencilere ders yılında istedikleri 

ders veya derslerden bireysel ya da 

grup çalışması şeklinde öğretmen 

rehberliğinde  

❖ en az 1 proje hazırlatılır. 

❖ Projesini vermeyenler proje notu sıfır olarak değerlendirilir. 

 

 

DERSE KATILIM PUANI 

 

❖ her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve 

daha az olanlara…… 2 defa ders etkinliklerine katılım puanı 

verilir. 

❖ haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders 

etkinliklerine katılım puanı verilir. 

❖ Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez. 

sınavlara katılamayan veya projesini 

zamanında teslim edemeyen 

öğrencinin durumu  

❖ okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi 

servisi ile velisine bildirilir. 

Veli, öğrencisinin sınava katılamama 

veya projesini zamanında teslim 

edememe gerekçesini 

❖ en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak 

bildirir. 

 

Öğretmenler tarafından yapılan 

sınavlara katılmayan ve okul 

yönetimince özrü uygun görülen 

öğrenciler 

 

❖ ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden 

öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak 

değerlendirme etkinliğine alınır. 

❖ Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle 

ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da 

yapılabilir. 

 

ÖĞRENCİLER, PROJELERİNİ  

 

❖ öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder. 

❖ Sınavlara geçerli özrü olmadan katılmayan, projesini 

zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla 

değerlendirilmez. 

Sınav sonuçları…..10 gün 

 

❖ sınav yapıldıktan en geç 10 iş günü içinde duyurulur 

projelerin değerlendirilmesi… 10 gün 

 

❖ teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde 

e-Okul sistemine işlenir ve öğrencilere bildirilir. 

SINAV KÂĞITLARI 

 

❖ incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan 

ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim 

ve öğretim yılı saklanır. 

 



 

PROJELER 

 

❖ öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye 

iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar 

saklanır. 

❖ Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde 

kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de 1 bir yıl saklanır. 

Her dönem sona ermeden 5 beş gün 

önce okul yönetimince,  

❖ e-Okul sisteminden çıktısı alınan Öğretmen Puan Çizelgesi 

ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve 

okul müdürü tarafından onaylanarak dosyasında saklanır. 

4 . sınıfta bir dersin dönem puanı; 

 

❖ öğrencinin sınavlar ve ders etkinliklerine katılımından aldığı 

puanların aritmetik ortalaması ile belirlenir. 

BİR DERSİN YIL SONU PUANI; 

 

❖ Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. 

❖ Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi virgülden 

sonra dört basamak yürütülür. 

❖ Yıl sonu puanı hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük 

kesirler tama yükseltilir. 

DERSİN AĞIRLIKLI PUANI 

 

❖ Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının 

çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. 

Bir üst sınıfa devam etmek için 

öğrencinin iki dönem puanının 

aritmetik ortalaması,  

❖ her ders için 45,00’dan az olamaz. 

KARNELER ❖ Öğrencilere dağıtılan karneler geri alınmaz. 

❖ Karnelerde elektronik imza kullanılabilir ve karneler e-Karne 

olarak da düzenlenebilir. 

SINIF TEKRARI 

❖ İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. 

❖ Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, 

ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. 

❖ Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı 

girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler 

dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır. 

 

 

 

 

 

Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 

gün devamsızlık yapanlar ile 

herhangi bir dersten yıl sonu puanı 

45’ ten az olan öğrencilerin sınıf 

geçmesi veya sınıf tekrarına 

❖ ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda 

karar verilir. 

❖ Bu karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Ders Yılı 

Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel 

Değerlendirme Tutanağına yazılarak e-Okul sisteminin ilgili 

bölümüne işlenir. 

❖ Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu 

karar dosyasında saklanır. 

❖ Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği 

hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk 

sağlanmış sayılır. 

❖ Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin puanları 

değiştirilmez. 

❖ Okul kayıtlarına, "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla 

Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ibaresi yazılır. 

❖ Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir. 

KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİNE VE ÖZEL 

EĞİTİM ÖĞRENCİSİNE 

 

❖ başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. 

❖ Velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 

Geliştirme Biriminin kararı bir defaya mahsus olmak üzere 

sınıf tekrarı yaptırılabilir. 

İlkokul 1, 2 ve 3 .sınıf öğrencilerinden 

bilgi ve beceri bakımından sınıf 

düzeyinin üstünde olanlar velisinin 

yazılı talebi ve sınıf öğretmeninin 

önerisi ile  

❖ ders yılının başladığı tarihten itibaren bir ay içinde SINIF 

YÜKSELTME SINAVINA alınırlar.Başarılı olanlar bir üst sınıfa 

yükseltilir.Bu sınav okul müdürünün başkanlığında sınıf 

öğretmeni ve bir üst sınıfın öğretmenlerinden oluşan 

komisyon tarafından yapılır.Okulda bu komisyonu 

oluşturacak sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, 

sınavın yapılacağı yer ile sınav komisyonu, okulun bağlı 

bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenir. 

❖ Sınav sonucu tutanakla tespit edilir.Bu tutanak, okul 

yönetimince dosyasında saklanır. Başarılı olanların durumu e-

Okul sistemine işlenir. 

 



Sınıf yükseltme sınavına değişik 

sınıflarda olmak üzere bir defadan 

fazla da girilebilir.  

❖ Ancak sınıf yükseltme aynı öğrenci için bir kez yapılır. 

çağında olup akranları ile birlikte 

okula devam edemeyen ve okuma 

yazma bilmeyen öğrenciler, birinci 

sınıf öğrenimlerini başarıyla 

tamamlamaları hâlinde,  

❖ ders yılının başladığı tarihten itibaren bir ay içinde 

yapılacak bir sınavla yaşına uygun bir ilkokul sınıfına 

yerleştirilir. 

HAFIZLIK EĞİTİMİ 

❖ Ortaokul/İmam-hatip ortaokulu 5,6,7.sınıf öğrencilerine velisinin yazılı başvurusu üzerine bir eğitim ve 

öğretim yılı Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu hafızlık eğitimine devam etmelerine izin verilir. 

Hafızlık eğitimine devam ettiğini belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu 

aranmaz. 

❖ Bu sürenin bitiminde öğrencilerin okula devamları sağlanır. 

❖ Bu öğrenciler okula döndüklerinde, devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul 

müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde, alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava 

alınır. 

❖ Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilir. 

hıfzıssıhha kurulunun kararı ile gerekli 

gördüğü ve mahalli mülkî idare 

amirinin onayladığı durumlarda  

❖ okullarda eğitim ve öğretime ara verilir. 

 

İlköğretim kurumlarında, eğitim ve 

öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle 

boş geçen dersler ile ihtiyaç olması 

hâlinde mevsimlik tarım işçileri, göçer 

ve yarı göçer ailelerin çocukları ve 

ilkokullarda bazı derslerden 

yetersizliği görülen öğrenciler için  

❖ yetiştirme kursu veya programları uygulanır. 

❖ Yetiştirme programlarında görevlendirilecek öğretmenler, 

il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenir. 

❖ Boş geçen dersler için bir dersin yetiştirme programı süresi, 

o dersin boş geçen ders saati toplamının yarısından az 

olamaz. 

❖ Ortaokul ve İHO imam hatip ortaokullarında talep eden 

öğrenciler için ilgili mevzuatta belirtilen koşullar dikkate 

alınarak DYK açılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMENLER KURULU 

 

❖ okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile 

öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda 

öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa 

görevlendireceği müdür yardımcılarından biri başkanlık eder. 

❖ 3 defa toplanır ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem 

başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul 

müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul 

üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da 

kurul toplantısı yapılır. 

❖ Toplantı günleri ve gündemi, en az 5 beş gün önceden 

imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği 

öğretmenler odasına asılır. 

❖ Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. 

Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, il/ilçe millî 

eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de kurul 

toplantısı yapılabilir. Bu durumda öğrenciler izinli sayılır. 

 

TEK ÖĞRETMENLİ BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI 

İLKOKULLARDA 

❖ öğretmenler kurulu toplantısı ve zümre toplantısı yapılmaz. 

❖ bu öğretmenler ilgili ilçe/il zümre toplantısına katılır. 

 

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU  

❖ okul öncesi …….. okul öncesi eğitimi öğretmenleri  

❖ ilkokullarda……………. aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri 

ve varsa alan öğretmenleri  

❖ ortaokul ve İHO …….. aynı alanın öğretmenlerinden oluşur. 

Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni 

veya alanında bir öğretmen olması 

durumunda zümre toplantısı 

❖ eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği 

müdür yardımcısı ile yapılır. 

❖ Bu öğretmenler alanları ile ilgili bir üst zümre toplantısına 

da katılır. 

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU ❖ 3 defa toplanır 

 

SINIF/ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU 

 

❖ Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube 

öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler 

ile okul rehberlik öğretmeninden oluşur. 



SINIF/ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU ❖ okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullarda yapılmaz 

 

SINIF/ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU 

❖ 1. dönemin 2. ayında 

❖ 2. dönemin 1. veya 2. haftasında ve ders yılı sonunda okul 

müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube 

rehber öğretmeninin başkanlığında ayrı ayrı toplanır. 

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ 

ÇALIŞMALARI SEMİNERLER 

❖ derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş günü 

❖ eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar 

❖ yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde 

mesleki çalışma yapılır. 

❖ bir hafta önceden duyurulur. 

OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU 

❖ Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla 

birlikte müdür tarafından yönetilir. 

❖ Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, 

yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım, 

koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler ile Bakanlık ve il/ilçe millî eğitim 

müdürlüklerince verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini 

sağlar. 

MÜDÜR BAŞYARDIMCISI 

❖ Müdür başyardımcısı, müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder ve müdürden sonra 

okulun yönetiminde birinci derecede sorumludur. 

❖ Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri 

yerine getirir. 

MÜDÜR YARDIMCISI 

❖ Müdürün ve müdür başyardımcısının olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. 

❖ Müdür yardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine 

getirir. 

MÜDÜR YETKİLİ ÖĞRETMEN 

❖ Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilkokullarda sınıf öğretmenlerinden biri müdür yetkili öğretmen 

olarak görevlendirilir. 

❖ Müdür yetkili öğretmen, müdürün görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir. 

 

 

İLKOKULLARDA SINIF ÖĞRETMENLERİ 

 

❖ okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak istekleri 

yönetimce uygun görülmesi hâlinde başka bir sınıfı da 

okutabilirler. 

❖ İlkokullarda bütün derslerin sınıf öğretmenlerince 

okutulması esastır. 

 

 

 

 

 

 

YABANCI DİL İLE DİN KÜLTÜRÜ VE 

AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ  

 

❖ okulun kadrolu alan öğretmenlerince okutulur.  

❖ Kadrolu öğretmen yoksa bu dersler aynı eğitim 

bölgesinde, yoksa diğer eğitim bölgelerindeki kadrolu 

alan öğretmenlerince okutulur. 

❖ İhtiyacın kadrolu alan öğretmenlerince karşılanamaması 

durumunda bu dersleri okutmak üzere, mezun olduğu 

yükseköğretim programı itibarıyla atamaya esas olan 

alana öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar ek 

ders karşılığı görevlendirilebilir. 

❖ Bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması durumunda 

❖ bu dersler yükseköğrenimlerini söz konusu alanlarda 

yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu 

alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler 

tarafından ders değişimi yolu ile de okutulabilir. Bunun da 

mümkün olmadığı durumlarda 

❖ bu dersler sınıf öğretmenince okutulur. 

ÖĞRETMENLERİN TATİLİ 

 

❖ yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Hastalık ve diğer 

mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez. 

 

ÖĞRETMENLERE GÖREVLENDİRME VE 

TOPLANTILARIN ZAMANI 

 

❖ en az 5 gün önceden yazı ile duyurulur. 

❖ Toplantının gündemi öğretmenlerin de görüşü alınarak 

hazırlanır. 

❖ Toplantılar, dersleri aksatmamak üzere çalışma günlerinde 

yapılır. 

 

 



Okul öncesi eğitim kurumlarında 

öğretmen 

 

❖ sabah ve ikindi kahvaltısı esnasında çocuklarla birlikte 

bulunur, grubundaki çocukların düzenli bir şekilde yemek 

yemelerini sağlar. 

Müdür yardımcıları,  

 

❖ okulda kendilerine verilen nöbet görevini yerine getirir, 

❖ nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını 

inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına veya 

müdüre bildirir. 

Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı 

yeterli olmayan okullarda müdür 

yardımcısı ve öğretmenlere  

❖ haftada birden fazla nöbet görevi verilir. 

 

öğretmenler  

 

❖ normal eğitim yapan okullarda GÜN BOYU  

❖ ikili eğitim yapan okullarda KENDİ DEVRESİNDE nöbet 

tutarlar. 

normal eğitim yapılan okullarda öğle 

arasında yapılan nöbet görevi 

nöbetçi öğretmenlerin dinlenme 

süreleri göz önünde bulundurularak  

❖ dönüşümlü ve dengeli olacak şekilde okul idaresi 

tarafından düzenlenir. 

❖ Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını 

aldığı okulda nöbet tutar. 

❖ aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu 

okulda nöbet tutar. 

Okuldaki öğretmen sayısı yeterliyse 

 
❖ kadınlarda 20 

❖ erkeklerde 25 

hizmet yılını dolduran öğretmenlere, istememeleri hâlinde 

nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde bu 

öğretmenlere de nöbet görevi verilir. 

HAMİLE ÖĞRETMENLERE (24. HAFTASI 6 

AYLIK) 

 

❖ hamileliğin 24. haftasından başlayarak doğum sonrası 

analık izni süresinin bitimini takip eden 1 yıllık sürenin sonuna 

kadar nöbet görevi verilmez. 

NÖBET GÖREVİNİN BAŞLAMA ZAMANI 

(30 DAKİKA) 

 

❖ ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar 

❖ son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. 

❖ Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu 

kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir. 

NÖBET GÖREVİNE ÖZÜRSÜZ OLARAK 

GELMEYEN ÖĞRETMEN  

 

❖ hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi 

işlem yapılır. 

ENGELLİ ÖĞRETMENLERE 

 
❖ engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar ve bakmakla 

yükümlü olduğu engelli birey bulunanlara nöbet görevi 

verilmez.Ancak bu durumdaki öğretmenlere istemeleri 

hâlinde, gün tercihlerine öncelik verilerek nöbet görevi verilir. 

ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREVLİ 

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ 

❖ nöbet görevlerini teneffüs ve yemek saatlerinde sınıflarına 

kayıtlı öğrencilerin gözetimine devam ederek yerine 

getirirler. 

NÖBETÇİ ÖĞRETMEN SAĞLAR 

 
❖ Çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın 

düzeni, o saatte dersi olmayan nöbetçi öğretmen tarafından 

sağlanır. 

HER OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA  ❖ en az 1 kişi olmak üzere iki grup için bir destek eğitim 

personeli görevlendirilebilir. 

BİR ŞUBEDE EN FAZLA  ❖ bir stajyer öğrenci 

OKUL ÖNCESİ ŞUBE SAYISINDAN 

FAZLA OLMASI DURUMUNDA 

❖ her şubeye birer öğrenci verilmiş olması kaydı ile bir 

şubeye birden fazla da öğrenci verilebilir. 

Asker öğretmenler istemeleri hâlinde 

 
❖ belletici öğretmen olarak görev alabilirler. 

Okul müdürlüğünce eğitim ve 

öğretim yılı başında ortaokul ve 

imam-hatip ortaokullarının  

❖ her şubesinde bir şube rehber öğretmeni görevlendirilir.  

❖ İlkokullarda bu görevi sınıf öğretmenleri yürütür. 

❖ Şube rehber öğretmeni, müdür ve ilgili müdür yardımcısına 

karşı sorumludur. 

OKULLARDA DİĞER PERSONELLER TEKNİSYEN- KÜTÜPHANE MEMURU- ŞOFÖR- HİZMETLİ-BAHÇIVAN 

KALORİFERCİ-GECE BEKÇİSİ-KORUMA MEMURU VEYA GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ- AMBAR MEMURU- HEMŞİRE- AŞÇI VE AŞÇI 

YARDIMCISI 

 

 



İLKOKUL 4. SINIF İLE ORTAOKUL VE 

İMAM-HATİP ORTAOKULLARININ 

BÜTÜN SINIFLARINDA PUAN 

ORTALAMASI 

 

❖ Türkçe dersinden 55.00,  

❖ diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak 

şartı  

TEŞEKKÜR  ❖ 70.00-84.99 

TAKDİR  ❖ 85.00 puan ve yukarı olanlar belgesi ile ödüllendirilir. 

ÖĞRENCİLERİN OLUMSUZ 

DAVRANIŞLARI VE UYGULANACAK 

YAPTIRIMLAR 

❖ Uyarma, Kınama Ve Okul Değiştirme 

YAPTIRIMLARIN UYGULANMASINDAKİ 

AMAÇ 

 

❖ caydırıcı olması 

❖ toplum düzeninin korunması 

❖ öğrencinin yaptığı olumsuz davranışlarının farkına vararak 

bu davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır. 

UYARMA 

 
❖ Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak 

bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için “Uyarma” 

süreci uygulanır. 

 

SÖZLÜ UYARMA 

 

❖ öğretmenin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur. 

❖ Öğrenciden beklenen olumlu davranışın neler olabileceği 

anlatılır. 

❖ Olumsuz davranışlarının devamı hâlinde kendisine 

uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılır. 

ÖĞRENCİ İLE SÖZLEŞME İMZALAMA  

 
❖ öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz 

davranışlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci ve öğretmen 

arasında bir görüşme gerçekleştirilir. 

❖ Bu görüşme sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz 

davranışlarını değiştirmeyi kabul edeceğine ilişkin Öğrenci 

Sözleşme Örneği EK-9’u imzalar. 

 

VELİ İLE GÖRÜŞME 
❖ öğretmen, öğrencinin bu olumsuz davranışları sürdürmesi 

hâlinde veliyi okula davet eder. 

❖ Okul yöneticilerinden birinin ve varsa 

rehberlik öğretmenin de katılımı ile yapılan görüşmede, 

öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek 

yaptırımları veliye bildirilir. 

❖ Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. 

Bu aşamalardan sonra öğrencinin 

olumsuz davranışlarını sürdürmesi 

durumunda; 

❖ öğretmen, yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı 

hazırlayacağı raporla birlikte görüşülmek üzere öğrenci 

davranışlarını değerlendirme kuruluna verir. 

KINAMA 

 
❖ öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve 

tekrarından kaçınması gerektiğinin okul yönetimince yazılı 

olarak bildirilmesidir. 

OKUL DEĞİŞTİRME 

 
❖ öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere 

bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir. 

UYARMA 

❖ Derse vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar etmek, 

❖ Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alışkanlık 

hâline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak, 

❖ Yatılı bölge ortaokullarında öğrenci dolaplarını amacı dışında kullanmak, yasaklanmış malzemeyi 

dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolabını başka arkadaşına devretmek, 

❖ Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak, 

❖ Yalan söylemek, 

❖ Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek, 

❖ Görgü kurallarına uymamak, 

❖ Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan aldığı kitap, araç, gereç ve malzemeyi zamanında 

teslim etmemek veya geri vermemek, 

❖ Derslerde cep telefonunu açık bulundurmak. 

❖ Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamak. 

 

 

 



KINAMA 

❖ Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak, 

❖ Okulun kurallarını dikkate almayarak kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin 

yapılmasını engellemek, 

❖ Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek, 

❖ Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan 

davranışlarda bulunmak, 

❖ Okulda ya da okul dışında sigara içmek, 

❖ Resmî evrakta değişiklik yapmak, 

❖ Okulda kavga etmek, 

❖ Bilişim araçları ya da sosyal medya kanalıyla kişilik haklarını ihlal edecek şekilde izinsiz ses ya da 

görüntü kaydetmek veya yayınlamak. 

❖ Başkasının malını haberi olmadan almak, 

❖ Okulun ve öğrencilerin eşya, araç ve gerecine kasıtlı olarak zarar vermek, 

❖ Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamakta ısrar etmek. 

❖ Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dışında kullanmak, 

❖ Yatılı bölge ortaokullarında, izinsiz olarak okulu terk etmek ve gece dışarıda kalmak, 

❖ Sınavda kopya çekmek veya kopya vermek. 

OKUL DEĞİŞTİRME CEZASI 

❖ Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik, sosyal ve hukuk 

devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak veya başkalarını da bu tür davranışlara zorlamak, 

❖ Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak, 

❖ Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak, 

❖ Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak, 

❖ Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kullanmayı alışkanlık hâline 

getirmek, 

❖ Okul içinde ve dışında; siyasi parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili 

eylemlere katılmak, 

❖ Herhangi bir kurum ve örgüt adına yardım ve para toplamak, 

❖ Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek 

ve bu tür eylemlere katılmak, 

❖ Başkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alışkanlık hâline getirmek, 

❖ Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmeyi 

alışkanlık hâline getirmek, 

❖ Okula, derslere, sınavlara girilmesine, derslerin ve sınavların sağlıklı yapılmasına engel olmak, 

❖ Okul içinde ve dışında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele ve arkadaşlarına şiddet 

uygulamak ve saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak, 

❖ Yatılı bölge ortaokullarında, gece izinsiz olarak dışarıda kalmayı alışkanlık hâline getirmek, 

❖ Okul ile ilişiği olmayan kişileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak, 

❖ Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlamak, başkasının yerine sınava girmek, 

❖ Alkol veya bağımlılık yapan maddeleri kullanmak veya başkalarını kullanmaya teşvik etmek, 

 

 

 

 

YAPTIRIM TAKDİRİNDE DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR 

 

Yaptırım takdir edilmesinde öğrencinin 

❖ Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlarda gerçekleştiği, 

o andaki psikolojik durumu ve kişisel özellikleri, 

❖ Okul içinde ve dışındaki genel durumu, 

❖ Yaş ve cinsiyeti, 

❖ Derslerdeki ilgi ve başarısı, 

❖ Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım ve başarı 

durumu, 

❖ Aynı eğitim ve öğretim yılı içinde daha önce yaptırım 

uygulanıp uygulanmadığına dikkat edilir. 

❖ Öğrenciye 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri göz 

önünde bulundurularak olumsuz davranışına uygun yaptırım 

veya bir alt yaptırım takdir edilebilir. 

Tutuklu veya gözetim altında bulunan 

öğrencilerin savunmaları 

 

❖ il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilgili makamlara 

müracaat edilerek alınır. 

 

Uyarma ve kınama yaptırımı kim verir 

 

❖ öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından 

verilir. 



Aynı olumsuz davranışın o eğitim ve 

öğretim yılı içinde tekrarı hâlinde  

❖ bir üst yaptırım uygulanır. 

 

UYARMA VE KINAMA YAPTIRIMI 

❖ okul müdürünün onayından sonra uygulanır.  

 

 

 

OKUL DEĞİŞTİRME YAPTIRIMI 

 

❖ ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun 

onayından sonra uygulanır.  

❖ Okul değiştirme yaptırımı uygulanan öğrenciye yerleşim 

biriminde aynı türde nakil gidebileceği başka bir ortaokul 

olmadığı takdirde kınama yaptırımı uygulanır. 

❖ Okul değiştirme yaptırımı uygulanan öğrenci 

ilgili okul müdürlüğü ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün olumlu 

görüşlerinin alınması şartıyla eğitim ve öğretim yılı sonunda 

önceki okuluna dönebilir.   

 

İlçe öğrenci davranışlarını 

değerlendirme kurulunda 

görüşülmesi gereken dosyalar  

❖ en geç bir hafta içinde bu kurula gönderilir. 

KINAMA VE OKUL DEĞİŞTİRME CEZASI 

ALAN ÖĞRENCİYE  

❖ o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür ve takdir belgesi 

verilmez. 

ÖĞRENCİ VELİSİ ÖĞRENCİ HAKKINDA 

VERİLEN KARARLARA KARŞI  

❖ tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içinde okul 

müdürlüğüne itirazda bulunabilir. 

 

OKUL MÜDÜRÜ, İTİRAZ DİLEKÇESİNİ 

 

❖ okul değiştirme yaptırımı ile ilgili itiraz dilekçesini ve 

dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini, 

belgeler ile birlikte dilekçenin okul yönetimine verildiği tarihten 

itibaren 5 beş iş günü içinde ilçe öğrenci davranışlarını 

değerlendirme kuruluna gönderir. 

İtiraz işlemleri sonuçlanıncaya kadar  ❖ yaptırım uygulanmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI 

DEĞERLENDİRME KURULU 

❖ Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin ilgi, 

istek, yetenek ve ihtiyaçlarını belirleyerek olumlu 

davranışlar kazanmaları ve olumsuz davranışların 

önlenmesi için öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu 

oluşturulur. 

❖ Varsa müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği 

müdür yardımcısının başkanlığında 

Gizli Oyla Seçilecek Üç Öğretmen 

❖ Her ders yılının ilk öğretmenler kurulu toplantısında 

öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek 3 üç öğretmen,  

BİR ÖĞRENCİ VELİSİ 

❖ Okul-aile birliğinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir 

öğrenci velisinden oluşturulur. 

Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde 

❖ aday öğretmenlerle sözleşmeli ve ücretli öğretmenler de 

öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna üye seçilebilir. 

❖ Yapılan seçimde oyların eşit olması hâlinde seçim 

yenilenir. Bu durumda da eşitlik bozulmazsa, kıdemi fazla 

olan öğretmen üye seçilmiş sayılır. Kıdemlerin de yıl olarak 

eşitliği hâlinde kuraya başvurulur. üç yedek üye seçilir 

❖ Öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna, aldıkları oy 

sırasına göre asıl üyelerden sonra üç yedek üye seçilir. 

Asıl üyenin mazereti sebebiyle bulunmaması durumunda bu 

üyelik, sıraya göre yedek üyelerle doldurulur.  

KURULUN GÖREV SÜRESİ 

❖ Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun görevi, yeni 

kurul oluşuncaya kadar devam eder. 

❖ Üyeler, kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça görevden 

ayrılamaz. 

İkili eğitim yapılan okullarda kurul 

 
❖ ayrı ayrı öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu 

oluşturulabilir. 

Öğrenci davranışlarını değerlendirme 

kurulu toplantılarına, ihtiyaç 

duyulması hâlinde  

❖ okulun rehberlik öğretmeni de katılır. Ancak oy 

kullanamaz. 



 

 

 

 

 

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI 

DEĞERLENDİRME KURULUNUN 

GÖREVLERİ 

❖ olumlu veya olumsuz davranış ve uygulamalara ilişkin 

önerileri görüşmek ve aldığı kararları okul müdürüne 

bildirmek 

❖ üstün başarı gösteren öğrencileri belirleyerek 

ödüllendirilmelerine karar vermek 

❖ Uyum sağlamakta güçlük çeken öğrencinin davranışlarını 

incelemek, nedenlerini araştırmak, değerlendirmek ve bu 

konuda uygun görülen rehberlik çalışmalarının yapılmasını 

sağlamak ve gerektiğinde ailesi, rehberlik ve araştırma 

merkezleri ile iş birliği yapmak 

❖ Öğrencilerin gösterdikleri olumsuz davranışlarıyla ilgili olarak 

okul rehberlik servisi ile eş güdüm içerisinde çalışmak, 

❖ Öğrencilerde görülen olumsuz davranışların, olumlu hâle 

getirilmesinde yaptırım yerine çatışma çözme, arabuluculuk 

ve benzeri çözüm yöntemlerini kullanmak, 

❖ Okul müdürünün havale ettiği olumsuz davranışlarla ilgili 

olayları incelemek ve karara bağlamak. 

 

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI 

DEĞERLENDİRME KURULU, 

❖ başkanın ya da üyelerin yarısından bir fazlasının isteği 

üzerine toplanır. 

❖ Kurula iletilen konulara ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınır. 

❖ Üyeler çekimser oy kullanamazlar. 

❖ Okul yönetimince kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça 

kurul üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar 

❖ Yaptırıma ilişkin davranıştan şikâyetçi olan, zarar gören 

veya olumsuz davranışta bulunanın ikinci dereceye kadar 

akrabalık ilişkisi olan üyeler kurula katılamaz. 

❖  

KURUL KARARI  

5 İŞ GÜNÜ 

uygulama -2 İŞ GÜNÜ 

❖ Kurul, kendisine ulaştırılan görüş ve önerileri EN GEÇ BEŞ iş 

günü içinde inceleyip değerlendirir. 

❖ Alınan kararlar, karar defterine kayıt edilir ve uygulanmak 

üzere EN GEÇ İKİ İŞ günü içinde okul müdürlüğüne bildirilir. 

İFADELERİN ALINMASI, KANITLARIN 

TOPLANMASI VE KARARLARIN 

YAZILMASI 

❖ Öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna sevk edilen 

öğrenci ile tanıkların ifadeleri kurul başkanı tarafından 

rehberlik öğretmeni, bulunmaması durumunda bir öğretmen 

eşliğinde alınır ve tutanakla tespit edilir. 

❖ Olayın gerçekleştiği yerde bulunanların ifadesine 

başvurulur. 

❖ Çağrıldığı hâlde gelmeyen, savunma yapmayan veya ifade 

vermeyenlerin durumu tutanakla tespit edilir. 

❖ Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan 

bilgi ve belgelere göre işlem yapılır. 

OKUL MÜDÜRÜ, KURULUN KARARINI 

UYGUN BULMAZSA  
❖ kendi itirazını içeren görüş ve önerisini de ekleyerek dosyayı 

en geç 5 iş günü içinde okul öğrenci davranışlarını 

değerlendirme kuruluna iade eder. 

❖ Kurulda ikinci kez görüşülüp verilen karar okulun nihai 

kararıdır. 

Kararların yazılmasından, imzalatılıp 

okul müdürüne sunulmasından 

❖ karar defterinin saklanmasından ve diğer okul içi yazışma 

işlemlerinden kurul başkanı sorumludur. 

Okul müdürü, okul öğrenci 

davranışlarını değerlendirme 

kurulunca verilen okul değiştirme 

yaptırımına ilişkin dosyayı  

❖ en geç 5 beş iş günü içinde ilçe öğrenci davranışlarını 

değerlendirme kuruluna gönderir. 

 

ONAY VEYA KARARA İTİRAZ İÇİN 

GÖNDERİLECEK DOSYADA BULUNMASI 

GEREKEN BELGELER 

 

❖ Yazılı ifadeler, savunma, varsa mahkeme kararı ve 

soruşturma ile ilgili diğer belgeler, 

❖ Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu kararı onaylı 

örneği EK-10, 

❖ İtiraz edilmişse buna ilişkin belgeler, 

❖ Kararların bildirildiğine ilişkin tebellüğ belgesi. 

KURULCA VERİLEN UYARMA VE 

KINAMA YAPTIRIMLARI 

❖ okul müdürünün onayı ile sonuçlandırılır. Karar öğrenci 

velisine tebliğ edilir. 

 



OKUL DEĞİŞTİRME YAPTIRIMI ❖ ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun 

onayından sonra veli okula çağırılarak tebliğ edilir ve 

uygulanır. Velinin çağrıya uymaması durumunda, 7201 

sayılı Tebligat Kanununa göre bildirilir ve tebellüğ belgesi 

dosyasında saklanır. 

kurul, yaptırıma neden olan 

davranışları bir daha tekrarlamayan 

ve iyi hâlleri görülen öğrencilerin 

yaptırımlarını  

❖ dönem sonlarında yapılacak toplantıda alacağı kararla 

ortadan kaldırabilir. Yaptırım kararı kaldırılan öğrencinin 

bilgileri, e-Okul sisteminin öğrenci bilgileri bölümünden 

silinir. 

İLÇE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME KURULU 

❖ ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında, 

❖ ilçe merkezindeki resmî ve özel ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarındaki öğrenci davranışlarını 

değerlendirme kurulu başkanlarının arasından seçilecek 2 üyenin katılımı ile oluşur. 

❖ İllerin merkez ilçelerinde ise ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, il millî eğitim 

müdürünün görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında yukarıda belirtilen esaslar 

doğrultusunda oluşur. 

❖ Bir ortaokul bulunan ilçelerde ise kurul, ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği biri başkan 

olmak üzere 2 şube müdürü ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrenci davranışlarını 

değerlendirme kurulu başkanından oluşur. 

❖ Tek şube müdürü bulunan ilçelerde kurul, ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında şube müdürü ile 

ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu başkanından oluşur. 

 

 

 

İLÇE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI 

DEĞERLENDİRME KURULUNUN 

GÖREVLERİ 

 

❖ başkanın çağrısı üzerine toplanır. 

❖ Toplantı gündeminin belirlenmesi, ilgililere duyurulması ve 

kurul çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi başkan 

tarafından sağlanır. 

❖ Kurul, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. 

❖ Kararlar çoğunlukla alınır, oylama açık oy yöntemiyle 

yapılır, 

❖ oylamada çekimser oy kullanılmaz. 

❖ Oyların eşitliği hâlinde başkanın olduğu taraf çoğunluk 

kabul edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

İLÇE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI 

DEĞERLENDİRME KURULU 

❖ Okullardan onaylanmak üzere gönderilen öğrenci 

davranışlarını değerlendirme kurulu kararlarını inceleyerek 

karara uyar veya değiştirerek İlçe Öğrenci Davranışları 

Değerlendirme Kurulu Karar Örneği EK-11’i düzenler. 

❖ Okul değiştirilmesine karar verilen öğrencinin naklen 

gidebileceği okulu belirler. 

❖ İtirazları inceleyerek verilen kararı değiştirir ya da itirazı 

reddeder. 

❖ İlçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, yaptırım 

dosyasının kurula bildirilmesinden sonra EN GEÇ 5 İŞ GÜNÜ 

içinde konuyu görüşmek üzere toplanır. 

❖ Dosyada eksik gördüğü hususları ilgililere tamamlattırır. 

❖ Gerektiğinde ilgili yerlerden bilgi isteyebilir. 

❖ Görüşme tamamlandığında alınan kararın özeti üyeler 

tarafından bir tutanakla tespit edilir. 

❖ Kurulun karar verme süresi 15 GÜNÜ GEÇEMEZ. 

❖ Kararların oy birliği veya çoğunlukla alındığı belirtilir, 

başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı görüşte olanlar 

gerekçelerini yazar ve imzalar. 

 

 

ZARARIN ÖDETİLMESİ 

 

❖ Okulun ve öğrencilerin mallarına verilen maddi zararlar, o 

öğrencinin velisine ödettirilir.Zararın ödenmesinde zorluk 

çıkaran veliler hakkında, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem 

yapılır. 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA 

ÜCRET TESPİT KOMİSYONU VE ÜCRETİN 

TESPİTİ 

❖ Okul öncesi eğitim hizmeti resmî okul öncesi eğitim 

kurumlarında ücretsizdir. 

❖ Ancak çocukların beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim 

programının uygulanmasına yönelik eğitim materyalleri için 

ücret alınır. 

❖ Alınacak ÜCRET NİSAN AYINDA tespit edilir 



 

 

 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA 

ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 

❖ okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürünün 

başkanlığında; 

❖ okul öncesi eğitimden sorumlu İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜR 

YARDIMCISI VEYA ŞUBE MÜDÜRÜ 

❖ anaokulu ve bünyesinde ana sınıfı bulunan her derece ve 

türden BİRER OKUL MÜDÜRÜ 

❖ ALAN/BÖLÜM ŞEFİ 

❖ anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri 

arasından seçilecek BİRER TEMSİLCİ 

❖ iki okul-aile birliği başkanı 

❖ varsa bu işte görevli memur veya döner sermaye 

saymanından oluşur. 

Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda 

başkanın oyu iki oy sayılır. 

ALINACAK AYLIK TAVAN ÜCRET TESPİT 

EDİLİRKEN 

 

❖ çevrenin ekonomik durumunu velilerin ekonomik 

durumlarını zorlayacak şekilde yüksek tutulamaz. 

KOMİSYON KARARININ YÜRÜRLÜĞE 

GİRMESİ 

 

❖ valiliğin onayından sonra yürürlüğe girer. 

❖ Belirlenen tavan ücretleri il millî eğitim müdürlüklerince 

Bakanlığa bildirilir ve il millî eğitim müdürlüğünün internet 

sayfasından duyurulur. 

 

 

OKUL YÖNETİMİNİN ÜCRET ALMASI 

 

❖ il/ilçe ücret tespit komisyonunca belirlenen tavan ücreti 

aşmayacak şekilde veliden alınacak aylık aidatı belirler. 

❖ Karar, okul müdürlüklerince velilere duyurulur. 

❖ Ancak çocuklara sunulmayan hizmet için velilerden ücret 

talep edilemez. 

 

BESLENME SAATLERİNDE ÇOCUKLARA 

REFAKAT ETMEK ZORUNDA OLAN 

ÖĞRETMEN VE YARDIMCI PERSONEL 

 

❖ okuldaki yemek hizmetinden ücretsiz yararlanır. 

❖ Okul yönetimince belirlenen günlük yemek ücretini ilgili 

banka hesabına haftalık veya aylık peşin olarak yatırmaları 

kaydıyla okulun diğer çalışanları da yemek hizmetinden 

faydalanabilir. 

 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA 

ÜCRETİN ALINMASI VE BÜTÇENİN 

HAZIRLANMASI 

 

❖ Okul yönetimi, velilerden alınan aylık ücret için kamu 

bankalarından birinde hesap açar. HER AYIN 15’İNİ TAKİP EDEN 

İLK 3 İŞ GÜNÜ 

❖ Veliler, kendileri ile yapılan sözleşmeye göre EK-2, 

çocuklarının aylık ücretini her ayın 15’ini takip eden ilk 3 iş 

günü içinde banka hesabına yatırarak dekontunu okul 

yönetimine teslim eder. 

❖ Banka olmayan yerleşim birimlerinde aylık aidat, okul 

yönetimince velilerden belge karşılığında alınır. 

 

20 İŞ GÜNÜ 

 

❖ Okul yönetimince 20 iş günü içinde bankadaki hesaba 

yatırılır. 

❖ Yaz aylarında yapılan eğitimde velilerden o yıl için tespit 

edilen ve alınan aidat miktarı kadar ücret alınır. 

ÜCRETLER Eylül ayında 

❖ ücret tam olarak alınır  

haziran ayında 

❖ ücret alınmaz.  

Yarıyıl tatilinde ve ara tatilde 

❖ aylık ücret tam olarak tahsil edilir. 

OKULA KAYIT YAPTIRAN, ANCAK 

HİÇBİR HİZMET ALMADAN KAYITTAN 

VAZGEÇEN VELİLERE  

 

❖ Aylık ücret, velilerin istekleri dışında topluca tahsil edilemez. 

❖ ödedikleri aidat iade edilir.  

❖ Belirlenen ücretin dışında kayıt için velilerden ayrıca ücret 

alınamaz. 

 

ÜCRET ALINMAYANLAR 

 

❖ Durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla şehit, harp malûlü ve 

muharip gazi çocukları 

❖ okul öğrenci kontenjanının 1/10’u oranındaki yoksul aile 

çocuklarından ücret alınmaz  

❖ Bu durumdaki çocuklardan engelli olanlara öncelik tanınır. 

 



Resmî okul öncesi eğitim 

kurumlarında ücret tespit 

komisyonunca belirlenen ve 

velilerden alınan ücretlerden oluşan 

gelirin harcamasını gösteren tahminî 

bütçe  

 

❖ EYLÜL AYINDA hazırlanarak okul müdürünce onaylanır. 

❖ Onaylanan tahminî bütçe EN GEÇ 20 İŞ GÜNÜ 

❖ içinde e-Okul sisteminde EK-12’ye işlenir. 

KOMİSYON OLUŞTURULMASI 

GEREKTİĞİ DURUMLARDA YETERLİ 

SAYIDA PERSONELİN BULUNMAMASI 

DURUMUNDA 

 

❖ okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 

görevlendirilen kişilerden komisyonlar oluşturulabilir. 

❖ Gerek duyulması hâlinde beslenme, temizlik, muhasebe ve 

güvenlik hizmetleri dışarıdan da satın alınabilir. 

Kurum adına hesap açmaya veya 

kapatmaya, bu hesaptan para 

çekmeye, ödeme yapmaya veya 

havale göndermeye;  

 

MÜDÜR 

❖ “harcama yetkilisi”  

MUHASEBE MEMURU VEYA MÜDÜR YARDIMCISI 

❖ “gerçekleştirme görevlisi”  

MUHASEBE MEMURU 

 

 

ÖDEMELER 

 

❖ bankadan alacaklı kişi ya da kurum adına düzenlenecek 

çek, ödeme veya gönderme emriyle yapılır. 

❖ Hiçbir şekilde hamiline yazılı çek düzenlenemez. 

❖ limitin 1/10’una kadar olan ödemeler, personele verilecek iş 

avansları ile yapılabilir. 

KATILIM BELGESİ EK-13 ❖ Okul öncesi eğitimi alan çocuklara eğitim yılı sonunda 

Katılım Belgesi EK-13 verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENİM BELGESİ EK-3 

❖ Mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmadıkça, öğrencinin 

okulla ilişiği kesilmez. 

❖ Öğrenci veya velisinin istemesi hâlinde okula devam 

eden, mecburi ilköğretimi tamamlayan veya ilköğretim 

çağı dışına çıktığı için öğrenimini tamamlayamayan 

öğrenciye durumunu gösterir Öğrenim Belgesi EK-3 

düzenlenir. 

❖ Bu belgeyi almak için, belgenin talep edildiği okulun 

bulunduğu ilde yaşayanlar okul müdürlüğüne, farklı bir 

ilde bulunanlar ise bulundukları il/ilçe millî eğitim 

müdürlüğüne bir dilekçe ile şahsen başvurur. 

❖ Öğrenim belgeleri e-Okul sistemindeki kayıtlar esas 

alınarak düzenlenir.öğrenciye güvenlik numarası verilir. 

❖ Öğrenim belgesini ilgili müdür yardımcısı ile okul müdürü 

imzalar. 

❖ Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda ise belge okul 

müdürünce görevlendirilen bir öğretmen tarafından 

imzalanır. 

❖ Yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim belgesi, nüfus 

cüzdanı yoksa pasaport veya oturma belgesindeki 

bilgilere göre düzenlenir. 

 

 

 

SEHVEN YAPILAN YANLIŞLIKLAR 

❖ Öğrenim belgesi, diploma ve benzeri belgelerin 

düzenlenmesinde sehven yapılan yanlışlıklar, silinti ve kazıntı 

yapılmaksızın, yanlışlık okunacak şekilde üzeri tek çizgi ile 

çizilip üst kısmına doğrusu yazılır. 

❖ Mahkeme kararı ile diploma, öğrenim belgesi ve diğer 

belgelerdeki bilgilerde yapılan değişiklikler, mevcut bilgiler 

değiştirilmeden diploma, öğrenim belgesi ve diğer belgenin 

arkasına yeni şekliyle yazılır. 

❖ Bu düzeltmede; düzeltmenin tarihi, düzeltmeyi yapanın adı, 

soyadı yazılır ve imzalanarak onaylanır. 

 

 

BELGESİNİ ZAMANINDA ALAMAYAN 

VEYA KAYBEDENLER 

 

❖ İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulunu 2012 yılından önce 

bitiren ve zamanında okuldan diplomasını alamayan veya 

kaybedenlerden; belgenin talep edildiği okulun bulunduğu 

ilde yaşayanlar okul müdürlüğüne, farklı bir ilde bulunanlar ise 

bulundukları il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bir dilekçe ile 

şahsen başvurur. 

 



❖ Okul müdürlüğünce, kayıtlara göre dilekçe sahibinin aldığı 

belge ve diploma ile başka bir okula yazılmadığı 

belirlendikten sonra, dilekçenin altına veya arkasına 

❖ onaylı Diploma Kayıt Örneği EK-14 verilir. 

❖ Durum, o döneme ait diploma defterine veya öğrenci kütük 

defterine işlenir. Aldığı belgeyi kaybedene, aynı yöntemle 

yeniden belge verilir. 

 

 

KAYITLARI YOK OLANLARA VERİLECEK 

BELGE ÖRNEĞİ 

❖ Savaş, sel, deprem, yangın ve benzeri nedenlerle okul 

kayıtlarının yok olması hâlinde, belgesini kaybedene öğrenim 

durumunu kanıtlaması şartıyla Kayıtları Yok Olanlara Verilecek 

Belge Örneği EK-15 düzenlenir. 

❖ e-Okul sisteminde kaydı bulunanlardan öğrenim belgesi 

veya diplomasını kaybedene bu madde hükümleri 

çerçevesinde e-Okul sistemi üzerinden onaylı belge verilir. 

 

 

 

 

İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA SINIF 

GEÇME DEFTERLERİ 

 

❖ e-Okul sisteminden yıl sonunda çıktısı alınarak ilgili müdür 

yardımcısı ile müdür, tek öğretmenli okullarda sadece müdür 

yetkili öğretmen, müdür yardımcısı bulunmayan okullarda ise 

müdür ile müdürün görevlendireceği bir öğretmen tarafından 

imzalanıp onaylandıktan sonra saklanır. 

❖ Defterlerde sayfaların birleştiği yer, okul mührü ile 

mühürlenir. Defterlere ilk sayfadan başlayarak sayfa 

numaraları yazılır ve defterin kaç sayfa olduğu belirtilerek 

onaylanır. 

❖ Okulda tutulması gereken defter, çizelge, form ve dosyaların 

saklanması ve imhası ile ilgili işlemler, Devlet Arşiv Hizmetleri 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

 

SINIF BAŞKANI 

 

❖ İlköğretim kurumlarında her sınıfın bir başkanı olması esastır. 

❖ Sınıf başkanı, ders yılı başında, sınıf öğretmeninin 

rehberliğinde öğrenciler arasından seçimle belirlenir. 

❖ Sınıf başkanı seçimi ihtiyaç hâlinde yenilenebilir. 

 

 

ÖĞRENCİLERİN NÖBET HİZMETLERİ 

❖ Yatılı bölge ortaokullarında yemekhane ve yatakhane 

nöbeti tutulur. 

❖ Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar, okul yönetimince yazılı 

olarak belirlenir ve nöbetçi öğrencilere duyurulur. 

❖ Nöbetçi öğrenci kendi devresinde, ders saatleri dışındaki 

zamanlarda nöbet tutar. 

❖ Nöbetçi öğrenciye nöbet görevi dışında özel hizmetler 

yaptırılamaz. 

MUTFAK VEYA YEMEK ODASI 

BULUNMAYAN OKULLARDA  

❖ sınıflar, temizlik ve bakımı yapılmak şartıyla bu amaç için 

kullanılabilir. 

 

İLK YARDIM DOLABINDAKİ İLAÇLAR 

❖ doktor reçetesi ile alınmayan ve doktor tavsiyesine göre 

kullanılması gereken ilâçlar bulundurulamaz ve 

öğrencilere kullandırılamaz. 

 

OKULLARDA İÇME SUYU 
❖ Okullarda içme suyu deposunun EN AZ YILDA BİR KEZ 

temizlik ve bakımı yapılır. 

❖ İlgili kurumlarla iş birliği yapılarak depoların ilaçlama 

işlemleri, çocukların okulda bulunmadıkları zamanlar ile yarıyıl 

ve yaz tatili dönemlerinde yapılır. 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI;  

 

❖ bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi mülki idare 

amirinin onayı ile 

❖ çocuk gelişimi ve eğitimi alanı olan mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumlarında uygulama sınıfı ve diğer eğitim 

kurumları bünyesinde ana sınıfı olarak da açılabilir. 

Yatılı bölge ortaokullarının pansiyon 

kısımlarında  

 

❖ ibadethane açılır. 

❖ Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında talep 

edilmesi hâlinde ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak uygun 

mekân ayrılabilir. 

❖ Okulun Kamu Hizmet Standartları vatandaşların 

görebileceği yere asılır ve internet sayfasında yayımlanır. 

 

 



Okul öncesi eğitim çağ nüfusu az 

olduğu için şube açılamayan 

yerleşim yerleri ile çağ nüfusunun 

yoğun, fiziki şartların yetersiz olduğu 

yerleşim yerlerindeki çocukların okul 

öncesi eğitime erişimini sağlamak 

için 

1. GEZİCİ ÖĞRETMEN SINIFI 

2. GEZİCİ SINIF 

3. TAŞIMA MERKEZİ ANA SINIFI 

4. YAZ EĞİTİMİ 

❖ ve benzeri esnek saat ve zamanlı eğitime erişim modelleri 

uygulanabilir, 

❖ GEZİCİ ÖĞRETMEN görevlendirilebilir. 

UYGULANACAK OLAN FARKLI ERİŞİM 

MODELLERİNDE  

❖ bir yılda EN AZ 200 ETKİNLİK SAATİ eğitim yapılır. 

Bir günde yapılacak eğitim  ❖ 2 (iki) etkinlik saatinden az olamaz. 

Ortaokul ve imam-hatip 

ortaokullarında hizmet verilen 

alanlarda günlük çalışma saatleri 

dışındaki zamanlarda, hafta sonu, 

yarı yıl ve yaz tatilinde öğrencilerin 

eğitim ve öğretimine destek 

sağlamak amacıyla  

❖ yetiştirme kursları açılabilir. 

 

 

 

KÜTÜPHANE  

❖ İlköğretim kurumlarının uygun bir yerinde okul kütüphanesi 

kurulur. 

❖ İlköğretim kurumlarının bütün sınıflarında sınıf kitaplığı 

oluşturulur. 

❖ Okul kütüphanesi ve sınıf kitaplıkları Okul Kütüphaneleri 

Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir ve işletilir. 

❖ Öğretmenin kişisel çabasıyla sağlanmış kitap ve araçlar 

sınıfın malı sayılır. Öğretmenin okul veya sınıf değiştirmesi 

durumunda bu kitaplar aynı sınıfta bırakılır. 

 

 

OKULLARDA AYRI BİR ODA  

❖ okul müzesi olarak düzenlenebilir. 

❖ Okul müzesi için ayrı bir oda bulunmayan okullarda, ders 

araçları odası veya okul kütüphanesi de okul müzesi 

olarak kullanılabilir. 

❖ Müze kurulamayan okullarda tarihî değerdeki araç ve 

belgeler resmî yazı veya tutanakla millî eğitim müzesine 

verilir. 

OYUN YERİ VE ARAÇLARININ  ❖ yılda en az bir defa periyodik bakım ve onarımı yaptırılır. 

 

UYGULAMA BAHÇESİ 

 

❖ Bahçesi elverişli olan okullarda tarım çalışmaları ve 

denemeleri yapılır, süs bitkileri ve ağaçlar dikilir, çim alanları 

düzenlenir. 

❖ Köylerdeki okulların uygulama bahçelerinde uygun olan 

yerlere meyve ağaçları dikilir. Arıcılık, tavukçuluk, seracılık ile 

organik sebze ve meyve üretimi de yapılabilir. 

 



Ortaöğretim notları 

 

Alan 

Ortaöğretim kurumlarında ortak özelliklere sahip birden fazla meslek 

dalını içeren; programların her biri  

Atölye 

 

eğitim, öğretim, uygulama ve üretim yapılan ortam 

Çerçeve öğretim programı: 

 

öğretim programının tanıtımı ve uygulanmasıyla ilgili açıklamaları, 

haftalık ders çizelgeleri, programda yer alan dersleri, dersleri oluşturan 

modülleri, modülde kazandırılacak bilgi ve becerileri gösteren program 

yapısı 

Laboratuvar: 

 

Derslerle ilgili iş, işlem, deney, gözlem, inceleme, araştırma, geliştirme ve 

benzeri uygulamaların yapılması amacıyla sağlık ve güvenlik koşulları 

da dikkate alınarak gerekli donanıma sahip eğitim ve öğretim 

laboratuvarı ile mesleki ve teknik eğitimde uygulama ve üretim yapılan 

ortam 

Dal: 

 

bir alan altında belirli konularda uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, 

tutum, davranış gerektiren ve istihdam imkânı sağlayan işkollarından her 

birini, 

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

Dönem: 

 

Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders 

kesimine kadar geçen süre 

Modül: 

 

Bir meslek alanının öğretim programında kendi içinde bir bütün, tek 

başına öğretilebilir/öğrenilebilir içeriğe sahip olan, kendi alanındaki 

diğer program birimleriyle bütünleşerek daha geniş mesleki işlevler 

grubu oluşturma özelliği gösteren, gerektiğinde bir sertifikayla 

belgelendirilerek istihdam yeterliliği kazandıran program birim 

Geçiş: 

 
❖ Öğrencilerin farklı program, tür, alan, dal veya ortaöğretim kurumları 

arasında yapılan değişikliği, 

Nakil: 

 
❖ Aynı tür program, alan veya dalda öğrenim gören öğrencilerin 

ortaöğretim kurumları arasında yer değişiklik 

Öğretim yılı/eğitim ve 

öğretim yılı: 

 

❖ Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar 

geçen süre 

Performans çalışması: 

 
❖ Ders programında öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, 

okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde 

edilen kazanımların yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak 

paylaşılmasına yönelik ders öğretmeninin gözetiminde yapılan bireysel 

veya grup çalışması 

Proje: 

 
❖ Öğrencilerin istekleri doğrultusunda belirlenen bir konuda inceleme, 

araştırma ve yorum yapma; yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce 

üretme ve çıkarımlar sonucunda bir ürün ortaya koymak amacıyla ders 

öğretmeni rehberliğinde bireysel veya grup hâlinde yaptıkları çalışma 

Yeterlilik sınavı: 

 
❖ Hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin Türkçe ve 

birinci yabancı dil derslerinde yeterliliklerinin belirlenmesi amacıyla 

yapılan yazılı ve uygulamalı sınav 

Mesleki eğitim merkezi: 

 
❖ Kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının 

uygulandığı eğitim kurumu 

Destek eğitim odası: 

 
❖ Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam 

eden öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları 

alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortam 

Özel eğitim sınıfı: 

 
❖ Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında durumları ayrı bir sınıfta 

eğitim görmeyi gerektiren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için özel 

eğitim programı uygulamak üzere açılan sınıflar 

Merkezi sınav puanı: 

 
❖ Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile 

mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına 

öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan sınav puanı 

Merkezi sınav puanıyla 

öğrenci alan okul: 

 

❖ Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile 

mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları 

Ortaokul başarı puanı 

(OBP): 

 

❖ Ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yılsonu başarı puanlarının 

aritmetik ortalaması 

 

 



 

e-Mesem: 

 
❖ Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul/kurumların eğitim, 

öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü 

ve bilgilerin muhafaza edildiği sistem 

İzleme araştırması: 

 
❖ Öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ortaya koymak için yapılan ölçme 

çalışmaları ile bu çalışmaların yanında anketlerin de uygulanması 

Araştırma, Geliştirme, 

Eğitim ve Uygulama 

Merkezi (ARGEM): 

 

❖ İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde Bakanlıkça belirlenen özel öğretim 

programları kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdüren, özel 

yetenekli öğrencilere tam zamanlı ve yatılı eğitim hizmeti sunan merkez 

e-Portfolyo: 

 
❖ Öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimsel olarak izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla okul içi ve okul dışındaki 

çalışmalar ile eğitim içerikli diğer faaliyetlere ilişkin belgelerin işlendiği 

elektronik ortamda tutulan dosya 

ORTAÖĞRETİM KURUMU 

 
❖ 4 yıldır yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren 

kurumudur. 

HAZIRLIK SINIFI ❖ Sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı açılır. 

FEN LİSELERİ ❖ fen ve matematik alanlarında;  

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ ❖ edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında  

ORTAÖĞRETİM 

KURUMLARINDA BİR DERS 

SAATİ 

❖ 40 dakikadır. 

TENEFFÜS  ❖ 10 dakikadır. 

ÖĞLE ARASI  ❖ 45 dakikadır. 

BLOK DERS  ❖  2 ders saatidir 

Mesleki ve teknik liselerde 

derslerin eğitiminin atölye 

ve laboratuvarlarında 

işlenirse 

❖ 40 dakikadır. 

işletmelerde işlenirse  ❖60 dakikadır. 

staj süresi   ❖60 dakika 

İşletmelerdeki mesleki 

eğitim 
❖gündüz yapılır  

gece de yapılabilir. ❖günde 8 saati ve saat 22:00’yi geçmemek üzere  

işletmelerde mesleki 

eğitim haftalık azami 

çalışma saatini 

geçmemek şartıyla 

velinin veya reşit ise 

öğrencinin isteği 

doğrultusunda  

❖haftada 6 gün olarak da planlanabilir. 

Seçmeli derslerin öğretimi 

birinci yabancı dille de 

yapılabilir. 

❖en az 12 öğrencinin talep etmesi hâlinde 

DERS SEÇİMİ DUYURUSU ❖1.dönemin ilk haftası duyurulur 

DERS SEÇİMİ ❖ 2. dönemin ilk haftasında okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur. 

DERS SEÇİMİ ❖ şubat ayı içinde yapılır 

9.sınıfa yeni başlayan 

öğrencilerin ders seçimleri 

ile seçilen derslerde 

değişiklik yapılmasına 

ilişkin işlemler 

❖ders yılının ilk haftası içinde yapılır. 

SEÇMELİ DERS ❖ en az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. 

Bayrak törenleri dikkate 

alınarak beden eğitimi ve 

müzik dersleri 

❖haftanın ilk ve son iş gününe konulur 

TEORİK DERSLER ❖ öğleden öncedir 

UYGULAMALI DERSLER ❖ öğleden sonradır 

Öğleden sonra tatil olan ❖ yarım gün programı uygulanır. 



günlerde 

Ders yılı ❖180 gündür 

Ders yılının süresi ❖ derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar 

hıfzıssıhha kurulu ❖ okulun tatil edilmesine karar veren kuruldur 

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 

ÖĞRENCİLERİNİN TEORİK 

EĞİTİMİ  

❖ haftada en az 1, en fazla 2 gün 

Ders yılı süresi  ❖ 36 haftadır. 

Kayıt yaşı ❖ 18 yaşını bitirmemiş olma şartı aranır. 

22 yaşını tamamladığı 

eğitim ve öğretim yılının 

sonunda sorumluluk 

sınavlarına girerek 

okuldan mezun 

olabilecek durumda 

olanlar hariç olmak üzere 

okuldan mezun 

olamayanların  

❖ilişiği kesilerek açık ortaöğretim kurumlarına veya mesleki eğitim 

merkezine yönlendirilir. 

Evli olanların kayıtları 

yapılmaz 
❖ öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilir 

NAkil ve geçişler ❖ ders kesiminden yeni öğretim yılı  

1. Döneminde EKİM ayının sonuna kadar  

2. Dönemde 2. dönemin ilk iş gününden 

ŞUBAT ayı sonuna kadar nakil ve geçişleri yapılır. 

Kayıt hakkını kaybederler ❖ yetenek sınav puanına göre öğrenci alan okullara süresi içerisinde kayıt 

yaptırmayanlar ile 2 ay içerisinde bir işletme ile sözleşme imzalayamayan 

mesleki eğitim merkezi öğrencileri bu okullara kayıt haklarını kaybederler. 

Öğrenci nakil 

komisyonunun GÖREV 

SÜRESİ 

 

❖ bir sonraki ders yılı sonuna kadar devam eder. 

❖ farklı tür yetersizliğe 

sahip iki özel eğitim 

ihtiyacı olan öğrenci  

❖bu öğrencilerden Aynı şubeye 2 özel öğrenci alınmaz 

  

❖ Fen liseleri, 

❖ sosyal bilimler liseleri, 

❖ spor liseleri, 

❖ güzel sanatlar liseleri, 

❖ proje uygulayan eğitim 

kurumları 

❖ Anadolu teknik 

programlarında 

❖ 1 şubeye Alınacak öğrenci sayısı 30 dur 

❖ Anadolu liselerinde, 

❖ Anadolu imam hatip 

liselerinde, 

❖ mesleki ve teknik 

Anadolu liselerinin 

❖ Anadolu meslek 

programlarında, 

❖ çok programlı Anadolu 

liselerinde, 

❖ mesleki ve teknik 

eğitim merkezlerinde 

❖ mesleki eğitim 

merkezlerinde 

 

❖ bir şubeye alınacak öğrenci sayısının 34 olması esastır. bu sayı 40’a 

kadar artırılabilir. 

Spor liselerinde 9.sınıfa her 

yıl alınacak öğrenci sayısı  
❖ 5 şubedir 

güzel sanatlar liselerinde 

her bir alana alınacak 
❖ 2’şer şubedir 



öğrenci sayısı  

Mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumlarında 

9.sınıfa kayıt yaptıran ve 

sınıf tekrar eden 

öğrenciler dâhil  

❖öğrenci sayısı 10’dan az olan programlarda sınıf oluşturulmaz. 

Aynı alanda/dalda atölye 

ve laboratuvar donatımı 

olmaması nedeniyle 

uygulamalı eğitimlerini 

işyerlerinde yapan  

❖en az 8 kişiden oluşan öğrenci grubu için okul yönetimince öğretmen 

görevlendirilir. 

bulundukları ülkede en az 

bir dönem öğrenim gören 

ve okulun nakil şartlarını 

taşıyanların nakilleri 

denklik belgesine göre  

❖önceki okullarına veya aynı türdeki diğer okullara yapılır 

Alan seçimi  ❖9.sınıfın sonunda yapılır 

Dala yerleştirme  ❖10.sınıfın sonunda 

Anadolu meslek 

programlarında alana 

yerleştirme puanı 

 

❖ öğrencilerin ortaokul başarı puanlarının %40’ı  

❖ 9.sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı toplanarak belirlenir. 

 

bir alanda eğitime 

başlanabilmesi için 
❖ en az 10 öğrenci 

bir dalda eğitime 

başlanabilmesi için 
❖ en az 8 öğrencinin kayıtlı olması gerekir. 

Bir sınıfta bulunan 

öğrenciler, sınıf öğretmeni 

rehberliğinde her ders yılı 

için  

❖ sınıf başkanı ve başkan yardımcısı seçer. 

5 defa geç gelme ❖yarım gündür 

Günlük toplam ders 

saatinin 2/3 ü ve daha 

fazlasına gelmeyenlerin 

devamsızlığı 

❖ bir gündür 

diğer devamsızlıklar  ❖yarım gün sayılır. 

faaliyet için verilen 

izinlerin toplamı  
❖bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla olamaz. 

kontrol kayıtlı sürekli 

tedaviyi ya da organ 

naklini gerektiren hastalığı 

bulunanlar, 

❖ Devamsızlığın 5.15. ve 25. günlerinde tebligat yapılır ve öğrencinin 

okula devamının sağlanması istenir. 

Kaynaştırma öğrencisi, 

özel eğitim öğrencisi 

,koruma ve bakım altına 

alınanlar ile tutuklu 

öğrenciler 

❖ devamsızlığın 40. ve 55. günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin 

okula devamının sağlanması istenir. 

Mesleki eğitim merkezi 

öğrencilerinin teorik ders 

devamsızlıklarının 

 

❖ 2 nci, 4 üncü ve 5 inci günlerinde,yasal temsilcisi ve işletmeye, 18 

yaşından büyükler için ayrıca kendisine bildirim yapılır 

işletmede mesleki eğitime 

devamsızlıklarının 

 

❖ 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde,yasal temsilcisi ve işletmeye, 18 

yaşından büyükler için ayrıca kendisine bildirim yapılır 

KAPATILAN VEYA İPTAL 

EDİLEN ATÖLYE VE/VEYA 

LABORATUVAR ŞEFLİKLERİ 

 

❖ komisyonca 3 ay içinde birleştirilmesine karar verilen şeflikler için 

mevcut şef görevlendirmesi iptal edilir ve yeniden görevlendirme yapılır. 

1 Eylül 2018 tarihinden 

önce mesleki eğitim 

merkezlerinde 

görevlendirilen 

❖4 yıllık görev süresini tamamladıkları tarihte sona erer. 



alan/bölüm şeflerinin 

görevi 

Sınavsız öğrenci alan 

örgün ortaöğretim 

kurumlarına  

❖akşam lisesinden nakil ve geçiş yapılmaz. 

TELAFİ EĞİTİMİNİN 

YAPILABİLMESİ İÇİN  
❖ en az 10 öğrencinin başvuruda bulunması gerekir. 

öğrenci sayısının fazla, 

derslik sayısının yetersiz 

olduğu durumlarda, 

öğrenci kontenjanı veya 

bir şubedeki öğrenci 

sayısı  

❖ en fazla 4 yıl için Bakanlıkça artırılabilir. 

öğrencilerin sigorta 

primleri  
❖asgari ücretin %50’si üzerinden, Bakanlık bütçesine konulan ödenekten 

karşılanır. 

Mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumlarında 

alan eğitimini, 

tamamlayıcı eğitimi ve 

işletmede mesleki 

eğitimini tamamlayan 

öğrencilerin bu 

çalışmasının sona erdiği 

tarihten itibaren  

❖10 gün içinde “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” e-sigorta yoluyla 

düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir. 

 

Pansiyonda yemek ücreti  
❖Yemek ücreti vermiş olanlara, yenilmeyen öğünler için paraları geri 

verilmez veya ertesi aya devredilmez. Ancak kurum, bir hafta veya daha 

fazla süreyle tatil edilirse bu günlere ait alınan ücret bir sonraki ayın 

hesabına aktarılır. 

yemek ücreti ❖Yemek ücretleri her ayın başında peşin alınır. 

Kurumun yönetici, 

öğretmen ve diğer 

personeli, isteyen 

öğrenciler, maarif 

müfettişleri, Bakanlıkça 

görevlendirilenlerle diğer 

eğitim kurumlarından 

gelen öğretmen ve 

öğrenci grupları 

❖günlük yarım yatılı öğrenci tabela ücretini ödemek şartıyla öğle 

yemeğinden yararlanabilirler. 

 

Disiplin kurulları kararları 
❖Kararlar, verildiği tarihten itibaren en geç on iş günü içinde kuruldaki 

üyelerce gerekçeli olarak oy birliği veya oy çoğunluğuyla alındığı 

belirtilerek ( EK-2), (EK-3) veya (EK-4) 'e uygun olarak yazılır; başkan ve 

üyelerce imzalanır. Karşı görüşte olanlar, nedenlerini de yazarak kararı 

imzalar. 

Disiplin kurulları  ❖Kurullar, başkanın çağrısı üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 

toplanır ve kararlar oy çoğunluğuyla alınır. Oylama açık şekilde yapılır ve 

çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy 

yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

 

ÖĞRENCİ ÜST DİSİPLİN 

KURULUNUN  

 

❖ İl öğrenci disiplin kurulu tarafından verilen örgün eğitim dışına çıkarma 

cezasına karşı il millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul müdürü, 

18 yaşını tamamlamış öğrenci veya öğrenci velisi tarafından yapılan 

itirazları inceler. 

ÖĞRENCİ ÜST DİSİPLİN 

KURULU 

 

❖Kendisine gelen itiraza konu olan dosyaları geliş tarihini izleyen 10 iş 

günü içinde karara bağlayarak daha önce verilmiş bulunan kararı kaldırır, 

değiştirir veya itirazı reddeder. 

❖ Her ders yılı sonunda toplanarak ildeki ortaöğretim kurumlarının bir yıllık 

disiplin durumunu inceler ve önerileri de içeren bir rapor hazırlayarak 

valilik makamına sunar. 

ÖĞRENCİ ÜST DİSİPLİN ❖ Başkanı Vali ya da yardımcısı 



KURULUNUN üyeleri 

 
❖ İl millî eğitim müdürü, 

❖ İl hukuk işleri müdürü, 

❖ Mevcut ise maarif müfettişlerinden birisi, 

❖ Resmî/özel genel ortaöğretim okulları ile resmî/özel mesleki ve teknik 

ortaöğretim okullarından, valilikçe görevlendirilen birer müdürden 

oluşturulur. 

ÖĞRENCİ ÜST DİSİPLİN 

KURULUNUN SEKRETARYA 

İŞLERİ 

 

❖ il millî eğitim müdürlüğünce yapılır. 

❖ Öğrenci üst disiplin kurulu üyesi olan veya olmayan okul müdürü, kendi 

okulu öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına katılır, 

kurulu bilgilendirir ancak oy kullanamaz. 

İLÇE ÖĞRENCİ DİSİPLİN 

KURULU 

 

❖ Onaylanmak üzere kendisine gelen okul değiştirme cezasına ait 

dosyaları 

❖ geliş tarihini izleyen 10 iş günü içinde 

karara bağlayarak daha önce verilmiş bulunan kararı, gerekçelerini 

belirtmek şartıyla onaylar veya değiştirir. 

❖ Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu tarafından verilen kınama ve 

okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezalarına karşı okul müdürü, 18 yaşını 

tamamlamış öğrenci veya öğrenci velisi tarafından yapılan itirazları 

inceler. İtirazı 10 işgününde karara bağlar 

 

İL ÖĞRENCİ DİSİPLİN 

KURULU 

 

❖ büyük şehir statüsündeki illerde 

❖ il millî eğitim müdürü 

❖ bir müdür yardımcısı 

❖ şube müdürü diğer illerde 

❖ millî eğitim müdürünün başkanlığında, 

❖ il merkezîndeki okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer 

müdür İl öğrenci disiplin kurulu üyesi olan okul müdürü, 

❖ kendi okul öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına 

katılır, ancak oy kullanamaz. 

KURULLAR 

Ödül ve disipline ilişkin iş 

ve işlemleri yürütmek 

üzere; 

 

a) Onur kurulu, 

b) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, 

c) İlçe öğrenci disiplin kurulu, 

ç) İl öğrenci disiplin kurulu, 

d) Öğrenci üst disiplin kurulu oluşturulur. 

Disiplin olaylarıyla ilgili 

inceleme ve soruşturma 

dosyasında bulunanlar 

 

1. Yazılı İfadeler, 

2. Savunma, 

3. Varsa Mahkeme Kararı Safahatı, 

4. Soruşturma İle İlgili Diğer Belgeler 

5. İlgili Disiplin Kurul Kararı Bulunur. 

 

 

ONUR GENEL KURULU VE 

ONUR KURULUNUN 

KURULUŞU VE GÖREVLERİ 

 

❖ Onur genel kurulu, öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okulun 

işleyişine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün 

şubelerinden birer öğrenci ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin 

gözetiminde öğrenciler tarafından seçilerek oluşturulur. 

❖ Onur genel kurulu üyeliğine seçilen öğrenciler, okulda oluşturulan diğer 

öğrenci kurullarında görev alabilecekleri gibi diğer öğrenci kurullarında 

görev alan öğrenciler de gerekli şartları taşımak kaydıyla onur genel 

kurulu üyeliğine seçilebilir. 

 

ONUR GENEL KURULUNUN 

GÖREVLERİ 

 

❖ Her dönemde en az bir kez toplanır. 

❖ Onur kurulunu seçer. 

❖ Okulda öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların 

düzeltilmesi için alınması gereken önlemleri belirler ve önerilerini okul 

yönetimine bildirir. 

 

ONUR GENEL KURULU ❖ her sınıf seviyesinde bir öğrenciyi onur kurulu üyeliğine, 

❖ onur kurulu üyeliğine seçilen 12 veya 11. sınıf öğrencisini, onur kurulu 

ikinci başkanlığına, 

❖ bir öğrenciyi de onur kurulu 2.başkanlığı yedek üyeliğine seçer. 

❖ Sınıfları birer şube olan okullarda seçilen öğrenciler, onur kurulunu 



oluşturur. Son sınıf veya on birinci sınıftan seçilen öğrenci, aynı zamanda 

onur kurulu ikinci başkanı olur. 

❖ Son sınıfı veya on birinci sınıfı bulunmayan okullarda en üst sınıftan 

seçilen öğrenci, bu sınıfta şube sayısı birden fazla ise genel kurulca 

seçilen öğrenci ikinci başkan olur. 

 

ONUR GENEL KURULU 

ÜYELERDE ARANAN 

NİTELİKLER 

 

❖ Okul disiplinine aykırı davranışlarının bulunmaması, 

❖ Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması, 

❖ Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması gerekir. 

❖ Bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlarla disiplin cezası alan 

öğrencilerin üyeliği düşer. 

❖ Onur kurulu başkanı, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerinin 

dışında, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmendir. 

❖ Öğretmenler kurulu, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerini 

seçerken onur kurulu başkanı ve yedek üyeyi de seçer. 

 

 

ONUR KURULU  

 

❖ Ayda en az 1 kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeniyle ilgili olarak okul 

müdürünce veya genel kurul üyelerince getirilen konuları görüşür, aldığı 

kararları okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul 

müdürüne sunar. 

 

 

 

 

 

OKUL ÖĞRENCİ ÖDÜL VE 

DİSİPLİN KURULUNUN 

KURULUŞU 

 

❖ Müdür başyardımcısı veya yardımcısı 2 öğretmen 

❖ Her ders yılının ilk ayı içinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek 

iki öğretmen, 

❖ Onur kurulu 2. başkanı,  

1 veli 

❖ Okul aile-birliğinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir öğrenci 

velisinden oluşturulur.  

Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde 

❖ aday öğretmenlerle sözleşmeli ve ücretli öğretmenler de okul öğrenci 

ödül ve disiplin kuruluna üye seçilebilir. 

 

OKUL ÖĞRENCİ ÖDÜL VE 

DİSİPLİN KURULU BAŞKANI 

müdür ve yardımcısıdır. Başkan bulunmadığında müdürün 

görevlendireceği öğretmen üyelerden biri kurula başkanlık eder. 

Tanık olduğu tespit edilip 

çağırıldığı hâlde özürsüz 

olarak gelmeyenler  

hakkında da ayrıca disiplin soruşturması yapılır. 

OKUL ÖĞRENCİ ÖDÜL VE 

DİSİPLİN KURULU itirazlar 

Müdür, kararı uygun bulmazsa bir defa daha görüşülmek üzere dosyayı 

gerekçeleriyle birlikte kurula iade eder. 

❖ Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararında ısrar ederse müdür görüş 

ve tekliflerini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve karara bağlanmak 

üzere en geç 5 iş günü içinde 

❖ ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir. 

OKUL ÖĞRENCİ ÖDÜL VE 

DİSİPLİN KURULUNUN 

KURULAMAMASI VEYA 

KARAR VEREMEMESİ 

 

❖ Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamadığı veya kurulduğu 

hâlde herhangi bir nedenle bir disiplin olayına bakmaktan çekinip karar 

veremediği durumlarda 

❖ müdür, görevlendireceği müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya 

bir öğretmen tarafından hazırlanan ilk soruşturma dosyasına, görüşünü de 

ekleyerek karar verilmek üzere 

❖ ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir. 

İLÇE ÖĞRENCİ DİSİPLİN 

KURULUNUN KURULUŞU 

BAŞKANI 

❖ ilçe millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir şube müdürünün 

başkanlığında, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanlarının kendi 

aralarından seçecekleri birer üye 

❖ Bakanlık ortaöğretim birimlerini temsil edecek şekilde ilçedeki resmî ve 

özel ortaöğretim kurumu okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanlarının 

kendi aralarından seçecekleri birer üyeden oluşturulur.  

 

İLÇE ÖĞRENCİ DİSİPLİN 

KURULUNUN SEKRETARYA 

İŞLERİ 

 

 

❖ Bu kurulun sekretarya işleri İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE yapılır. 



 

 

 

 

 

 

İLÇE ÖĞRENCİ DİSİPLİN 

KURULUNUN GÖREVLERİ 

❖ Onaylanmak üzere kendisine gelen OKUL DEĞİŞTİRME CEZASINA ait 

dosyaları geliş tarihini izleyen 10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE karara bağlayarak daha 

önce verilmiş bulunan kararı, gerekçelerini belirtmek şartıyla onaylar veya 

değiştirir. 

❖ Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamadığı veya görev 

yapamadığı durumlarda bu kurulun görevlerini yapar ve dosyaları, geliş 

tarihinden itibaren 10 iş günü içinde karara bağlar. 

İTİRAZLARI İNCELER 

❖ Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu tarafından verilen kınama ve 

okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezalarına karşı okul müdürü, 18 yaşını 

tamamlamış öğrenci veya öğrenci velisi tarafından yapılan itirazları 

inceler. İTİRAZI 10 İŞGÜNÜNDE KARARA bağlar 

❖ Kendisine gelen itiraza konu olan dosyaları geliş tarihini izleyen on iş 

günü içinde karara bağlayarak itiraza konu kararı, gerekçelerini belirtmek 

şartıyla kaldırır, değiştirir veya itirazı reddeder. 

 

 

 

İL ÖĞRENCİ DİSİPLİN 

KURULU 

BÜYÜK ŞEHİR STATÜSÜNDEKİ İLLERDE 

❖ il millî eğitim müdürü 

❖ bir müdür yardımcısı 

❖ şube müdürü  

DİĞER İLLERDE 

❖ millî eğitim müdürünün başkanlığında, 

❖ il merkezîndeki okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer 

müdür İl öğrenci disiplin kurulu üyesi olan okul müdürü, 

❖ kendi okul öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına 

katılır, ancak oy kullanamaz. 

İL ÖĞRENCİ DİSİPLİN 

KURULUNUN GÖREVLERİ 

 

❖ Onaylanmak üzere kendisine gelen ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA ÇIKARMA 

cezasına ait dosyaları geliş tarihini izleyen 10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE KARARA 

bağlayarak daha önce verilmiş bulunan kararı, gerekçelerini belirtmek 

şartıyla değiştirir veya onaylar.  

İTİRAZLARI İNCELER 

❖ İlçe öğrenci disiplin kurulu tarafından verilen kararlara karşı okul 

müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, 18 yaşını tamamlamış öğrenci veya 

öğrenci velisi tarafından yapılan itirazları inceler. itiraza konu olan 

dosyaları geliş tarihini izleyen ON İŞ GÜNÜ İÇİNDE KARARA BAĞLAYARAK 

itiraza konu kararı, gerekçelerini belirtmek şartıyla kaldırır, değiştirir veya 

itirazı reddeder. 

ÖĞRENCİ ÜST DİSİPLİN 

KURULUNUN KURULUŞU VE 

GÖREVLERİ 

ÖĞRENCİ ÜST DİSİPLİN KURULUNUN KURULUŞU  

BAŞKANI 

❖ Vali ya da yardımcısı 

❖ İl millî eğitim müdürü, 

❖ İl hukuk işleri müdürü, 

❖ Mevcut ise maarif müfettişlerinden birisi, 

❖ Resmî/özel genel ortaöğretim okulları ile resmî/özel mesleki ve teknik 

ortaöğretim okullarından, valilikçe görevlendirilen birer müdürden 

oluşturulur. 

BU KURULUN SEKRETARYA 

İŞLERİNİ 
❖ il millî eğitim müdürlüğünce yapılır. 

 

ÖĞRENCİ ÜST DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ 

❖ İl öğrenci disiplin kurulu tarafından verilen örgün eğitim dışına çıkarma cezasına karşı il millî eğitim 

müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul müdürü, 18 yaşını tamamlamış öğrenci veya öğrenci velisi 

tarafından yapılan itirazları inceler. 

❖ Kendisine gelen itiraza konu olan dosyaları geliş tarihini izleyen 10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE KARARA 

bağlayarak daha önce verilmiş bulunan kararı kaldırır, değiştirir veya itirazı reddeder. 

❖ Öğretim özgürlüğü, can güvenliği veya kamu düzeni yönünden zorunlu görülen durumlarda vali 

tarafından getirilen teklifleri inceler ve karara bağlar. 

❖ Her ders yılı sonunda toplanarak ildeki ortaöğretim kurumlarının bir yıllık disiplin durumunu inceler ve 

önerileri de içeren bir rapor hazırlayarak valilik makamına sunar. 

 

 

 



DİSİPLİN KURULLARININ 

ÇALIŞMA USULLERİ 

TOPLANTIYA ÇAĞRI 

 

İlçe öğrenci disiplin kurulu, il öğrenci disiplin kurulu ve öğrenci üst disiplin 

kurulu çalışmalarında aşağıdaki hususlara uyarlar; 

❖ Kurullar, başkanın çağrısı üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 

toplanır ve kararlar oy çoğunluğuyla alınır. Oylama açık şekilde yapılır ve 

çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy 

yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

❖ Toplantı gündeminin belirlenmesi, ilgililere duyurulması ve kurul 

çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi başkan tarafından sağlanır. 

KARAR SÜRESİ VE USUL 

İŞLEMLERİ 
❖ Disiplin dosyasının kurula intikalinden itibaren konuyu görüşmek üzere 

toplanır ve EN GEÇ ON İŞ GÜNÜ İÇİNDE KARAR VERİR, 

❖ Dosyadaki eksiklikleri ilgililere tamamlattırır, 

❖ Gerektiğinde ilgililerden bilgi ister, 

❖ Aldıkları kararları tutanak hâline getirir. 

❖ Kararlar, verildiği tarihten itibaren EN GEÇ ON İŞ GÜNÜ İÇİNDE kuruldaki 

üyelerce gerekçeli olarak oy birliği veya oy çoğunluğuyla alındığı 

belirtilerek ( EK-2), (EK-3) veya (EK-4) 'e uygun olarak yazılır; başkan ve 

üyelerce imzalanır. Karşı görüşte olanlar, nedenlerini de yazarak kararı 

imzalar. 

İŞBİRLİĞİ VE PROTOKOLLER 

 
❖ Okullarda; öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmetiçi 

eğitimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, üretimin artırılması, seminer ve 

projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi ve benzeri çalışmalara katkıda 

bulunmak amacıyla  

 yükseköğretim kurumları,  

 il müdürlükleri,  

 belediyeler,  

 işletmeler,  

 sivil toplum kuruluşları,  

 spor kulüpleri  

 diğer resmî ve özel kurum veya kuruluşlarla  

işbirliği yapılarak her türlü araç-gereç, öğretim elemanı ve diğer 

imkânlardan yararlanılması için gerekli tedbirler alınır. 

 

 

 

 

 

YARIM YATILILIK VE ÖĞLE 

YEMEĞİ 

❖ Sınıf rehber öğretmenlerince ekonomik durumlarının yetersiz olduğu 

belirlenen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla genel bütçeden 

karşılanan ödenekle yarım yatılı kadrosundan öğle yemeği verilir. 

❖ Kurumun yönetici, öğretmen ve diğer personeli, isteyen öğrenciler, 

maarif müfettişleri, Bakanlıkça görevlendirilenlerle diğer eğitim 

kurumlarından gelen öğretmen ve öğrenci grupları, günlük yarım yatılı 

öğrenci tabela ücretini ödemek şartıyla öğle yemeğinden 

yararlanabilirler. 

❖ Yemek ücretleri her ayın başında peşin alınır. 

❖ Yemek ücreti vermiş olanlara, yenilmeyen öğünler için paraları geri 

verilmez veya ertesi aya devredilmez. Ancak kurum, bir hafta veya daha 

fazla süreyle tatil edilirse bu günlere ait alınan ücret bir sonraki ayın 

hesabına aktarılır. 

❖ Pansiyonu bulunan kurumlarda yarım yatılılık ödeneklerinden alınan 

malzeme, pansiyon ambarına devredilir ve bir ambar defteri tutulur. 

ÖĞRENCİLERİN SİGORTA 

PRİMLERİ ASGARİ ÜCRETİN  

❖ %50’si üzerinden, Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanır. 

Mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumlarında 

alan eğitimini, 

tamamlayıcı eğitimi ve 

işletmede mesleki 

eğitimini tamamlayan 

öğrencilerin bu 

çalışmasının sona erdiği 

tarihten itibaren  

❖ 10 gün içinde “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” e-sigorta yoluyla 

düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir. 

1 Eylül 2018 tarihinden 

önce mesleki eğitim 

merkezlerinde  

❖ görevlendirilen alan/bölüm şeflerinin görevi, 4 yıllık görev süresini 

tamamladıkları tarihte sona erer. 

 

 



KAPATILAN VEYA İPTAL 

EDİLEN ATÖLYE VE/VEYA 

LABORATUVAR ŞEFLİKLERİ 

 

❖ kurulan komisyonca 3 ay içinde birleştirilmesine karar verilen şeflikler 

için mevcut şef görevlendirmesi iptal edilir ve Yönetmeliğe göre yeniden 

görevlendirme yapılır. 

❖ Şefliğe ihtiyaç yoksa atölye ve laboratuvar şeflerinin görevlendirmeleri 

iptal edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ 

AMAÇ VE KAPSAM   Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve 

özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim 

gören istekli öğrenciler ile 

ortaöğretimden mezun olanlara 

verilecek destekleme ve yetiştirme 

kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

DERS YILI 

 

❖ Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe 

kadar geçen süre 

DÖNEM: 

 

❖ Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl 

tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine 

kadar geçen süre 

E-KURS MODÜLÜ: 

 

❖ Destekleme ve yetiştirme kursları 

kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin 

elektronik ortamda işlendiği modül  

 

GENEL MÜDÜRLÜK: ❖ Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü 

KURSİYER: 

 

❖ Mezunlar 

KURS MERKEZİ: 

 

❖ Bünyesinde destekleme ve yetiştirme 

kursu açılan kurumlar 

KURS MERKEZİ MÜDÜRÜ: 

 

❖ Bünyesinde kurs açılan kurumun müdürü 

Öğretim yılı: 

 

❖ Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders 

yılının başladığı tarihe kadar geçen süre 

KURS MERKEZİ VE KURS AÇMA YETKİSİ 

 

Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer 

potansiyeli yeterli olan 

❖ Resmî Ortaokullar 

❖ İmam-Hatip Ortaokulları 

❖ Genel İlköğretim Programı Uygulanan 

Özel Eğitim Ortaokulları 

❖ Ortaöğretim Kurumları 

❖ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine Bağlı 

Açılır. 

HALK EĞİTİM MERKEZİ  

 

❖ Mezunlara yönelik kursların halk eğitimi 

merkezlerince açılması esastır. 

❖ Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya 

bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde, 

millî eğitim müdürlüklerince yapılacak 

planlama dâhilinde diğer eğitim kurumları ile 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların 

derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden 

yararlanılır. 

KURSLAR   yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. 

YILLIK PLANLANAN KURSLARIN 

 

❖ Eylül Ayının Son Haftasında başlar 

YAZ DÖNEMİ KURSLARININ 

 

❖ Temmuz Ayının İlk Haftasında başlar 

YILLIK AÇILAN KURSLAR 

 

❖ ders yılı sonuna kadar devam eder. 

Ancak ara tatillerde kurs yapılmaz. 

Olağanüstü durumlarda bu süreler millî 

eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir. 

 



KURS MERKEZLERİ İLE KURSLARDA 

GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLER 

yıllık planlanan kurslarda 

❖ EYLÜL AYINDA belirlenir 

yaz dönemi kurslarında 

❖ HAZİRAN AYI SONUNA kadar belirlenir. 

KURSLARIN AÇILMA İŞLEMİ 

 

❖ Millî Eğitim Müdürlüklerince Belirlenen Kurs 

Merkezi Müdürünün Teklifi Ve Millî Eğitim 

Müdürünün Onayı ile açılır. 

AÇILAN BİR KURSA, KURS AÇILDIKTAN   1 bir ay sonrasına kadar öğrenci/kursiyer 

kaydı yapılabilir. 

KURS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNCE 

DEĞERLENDİRİLİR 

 

❖ Nakil, yurt dışından gelme gibi değişik 

nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin 

talepleri kurs merkezi müdürlüğünce 

değerlendirilir. 

YILLIK DÜZENLENECEK KURSLAR 

 

❖ 5-11. Sınıflar  için EYLÜL AYINDA başlar 

❖ 12. sınıflarda öğrenim görenler ve mezun 

olanlar için ise TEMMUZ AYINDA başlar 

 

KURSLARA KATILACAKLAR 

 

❖ Ortaokul öğrencileri 

❖ imam hatip ortaokulu öğrencileri 

❖ ortaöğretim öğrencileri 

❖ genel ilköğretim programı uygulanan özel 

eğitim ortaokulu/ sınıfı 

❖ genel ortaöğretim programı uygulanan 

özel eğitim okulları 

❖ mesleki ve teknik ortaöğretim programı 

uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri 

❖ Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5-

12 .sınıflarında öğrenim gören öğrenciler 

❖ ortaöğretimden mezun olanlar, 

katılabilir. 

ÖNCELİK KENDİ ÖĞRENCİSİ 

 

❖ Kurs merkezlerine, öncelikle kendi 

öğrencileri olmak üzere 

❖ ortaöğretim kayıt alanı, 

❖ komşu kayıt alanı veya diğer kayıt alanı 

içerisinde bulunan okullardan da öğrenci 

kabul edilebilir. 

KURS SÜRELERİ 

 

Yaz döneminde  

❖ kursların süresi; 4 haftadan az 8 haftadan 

fazla olamaz 

yıllık açılan kursun süresi  

❖ 16 haftadan az 36 haftadan fazla olamaz. 

KURSLAR, DERS SAATLERİ DIŞINDA   saat 22:00’a kadar yapılabilir ve ihtiyaç 

duyulması halinde cumartesi, pazar 

günleri ile yarıyıl tatilinde de devam 

edebilir. 

KURSLARDA BİR DERS SAATİNİN SÜRESİ   40 dakikadır. 

Kurs dönemlerine göre programlanan kurs 

saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde  

 her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten 

çok olmamak üzere haftanın farklı 

günlerine dağıtılabilir. 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HARİÇ   bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders 

konulamaz. 

Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını 

gösterir program ile program değişiklikleri  

 kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir. 

HER BİR KURS PROGRAMINA DEVAM EDECEK 

ÖĞRENCİ/KURSİYER SAYISI 

 

 10’dan az olamaz 

 



BİR KURSUN SINIF MEVCUDU   20’den fazla olamaz 

Öğrenci/kursiyer sayısı 20’den fazlaysa  ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir 

grubun azami sayısı dolmadan yeni grup 

oluşturulamaz. 

Tek gruplu kurs programlarında sınıf 

kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer 

sayısı  

 24’e kadar çıkarılabilir. 

Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs 

merkezinin bulunmaması, öğrencilerin 

taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle 

sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması 

durumunda, 

 

❖ millî eğitim müdürlüğünün onayı ile 5 

öğrenciden az olmamak kaydıyla grup 

oluşturulabilir. 

ÖĞRENCİ SAYISININ YETERSİZSE 

 

❖ 5 ile 6 ncı, 

❖ 7 ile 8 inci, 

❖ 9 ile 10 uncu sınıflar 

❖ 11 ile 12 nci sınıflar birleştirilebilir. 

Genel ilköğretim programı uygulanan özel 

eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı 

❖ ortaöğretim programı uygulanan özel 

eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler 

❖ bu okullardan mezunlar için açılacak 

kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, 

❖ özel eğitim okul/kurumlarındaki  

 azamî sınıf mevcudu sayısının yarısından 

az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla 

olamaz. 

Açılan her bir kursa devam eden öğrenci 

sayısının 10’un altına düşmesi durumunda,  

 kursun birleştirilmesine veya 

kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce 

karar verilir. 

ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile 

ortaöğretim kurumlarının 

 

❖ tüm sınıf seviyelerindeki derslerden açılır. 

Bu fıkra kapsamında yer almayan sınıf 

seviyeleri ve derslerden kurs açılmaz. 

Öğrenci/kursiyer ve veliler ders seçimiyle 

birlikte  

 öğretmen seçiminde de bulunabilirler. 

KURSLARIN  örgün eğitime devam edenler ile mezun 

olanlar için ayrı gruplar oluşturularak 

düzenlenmesi esastır. 

KURS KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUR  Millî Eğitim Müdürünce Görevlendirilen 

Millî Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube 

Müdürü Başkanlığında 

❖ 2 ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, 

❖ 2 ortaöğretim kurumu müdürü 

❖ 1 halk eğitimi merkezi müdürü 

❖ 1 e-Kurs Modülü kullanıcısından oluşur. 

Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler,   Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda 

belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü 

üzerinden veya millî eğitim 

müdürlüklerine şahsen başvuruda 

bulunur. 

Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları 

kaydıyla  

 diğer okullarda görevli öğretmenlerden 

görevlendirme yapılabilir. 

Kurslarda görevlendirilecek 

kadrolu/sözleşmeli öğretmen sayısının 

yetersiz olması hâlinde  

 millî eğitim müdürlüklerince Aday 

Öğretmen Olarak Atanabilme Şartlarını 

Taşıyanlar arasından ve/veya Üniversite 

Öğretim Elemanlarından ek ders ücreti 

karşılığında ders okutmak üzere 

görevlendirme yapılabilir. 



 

Kursta görevlendirilen öğretmenler 

mazeretleri sebebiyle görevlendirme 

onaylarının iptalini isteyebilirler. 

 

❖ Ancak görevlendirme onayları iptal 

edilmeden görevlerini bırakamazlar. 

❖ Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal 

edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu 

halde görev verilemeyen diğer öğretmenler 

veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler 

arasından görevlendirme yapılır. 

Kurslarda açılan şube sayısının 5 ve üzerinde 

olması durumunda  

 kursta görevli öğretmenlerden nöbetçi 

öğretmen görevlendirilir. 

Kurslara kayıt yaptıran 

öğrencilerin/kursiyerlerin  

 devamları zorunludur. 

Kurslarda okutulması gereken toplam ders 

saatinin  

 özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen 

öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı 

dersten kurs kaydı silinir. 

Öğrencilerin kurslara devam ve 

devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce  

 bir deftere ve e-Kurs Modülüne işlenir. 

Kurslara devamları süresince kurs disiplinini 

ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri 

görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında,  

 kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili 

mevzuatına göre işlem yapılır. 

Gerektiğinde kursla ilişikleri kesilir. 

Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. 

Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

amacıyla  

 her 10 şubeye bir müdür yardımcısı 

görevlendirilir. 

KURS MERKEZİ MÜDÜRÜ  kurumun müdürü kurs merkezi müdürüdür 

 düzen ve disiplin sağlar 

 plân ve programların uygulanmasını 

sağlar 

 öğretmenleri tarafından hazırlanan ders 

plânlarını inceleyip onaylar 

 

KURS MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI  devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri 

diğer iş ve işlemleri yürütür 

 ücret ödemelerine ilişkin işlemleri yürütür 

 müdür tarafından kendisine verilen 

nöbet görevini yerine getirir ve kursla 

ilgili verilecek diğer iş ve işlemleri yürütür 

Kurslarda yapılacak seviye tespit sınavlarına 

göre  

 sınıflar/gruplar oluşturulabilir. 

Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları 

bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs 

merkezinde kurs saatleri içinde kurs açılan 

derslerden  

 her ay değerlendirme yapılır. 

Bu değerlendirmeler mahallî olabileceği gibi   Bakanlıkça merkezi olarak da 

yapılabilir. 

her dönem sonunda Türkçe, matematik, fen 

bilimleri ve yabancı dil derslerinden  

 Genel Müdürlükçe izleme ve 

değerlendirme ortak sınavı yapılır. 

Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim 

faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin denetimi  

 İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince yapılır. 

 

Kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu 

raporu kurs merkezi müdür ilçeye, ilçe 

raporları illere, il raporları Bakanlığın ilgili 

Genel Müdürlüğüne  

 Ağustos Ayının Son Haftasında gönderilir. 

kurslarda görev alan her kademedeki 

personel görevlerini;  

 eksiksiz, zamanında ve etkin olarak 

yerine getirmekle yükümlüdür. 

Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, 

aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki 

giderleri  

 Bakanlıkça karşılanır. 



Bu Yönerge kapsamında açılan kurslara 

devam eden öğrenci ve kursiyerlerden  

 kurs ücreti alınmaz. 

 

 

TUTULACAK DEFTER VE DOSYALAR 

 

1. Yoklama Defteri, 

2. Kurs Ders Defteri, 

3. Gelen Ve Giden Yazı Dosyası, 

4. Kurs Ders Plânları Dosyası, 

5. Denetim Defteri 

Bu Yönerge kapsamında yapılan iş ve 

işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir. 

 



 

REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 
BÖLÜM: 

 Rehberlik ve araştırma merkezlerindeki özel eğitim 

hizmetleri bölümünü ve rehberlik hizmetleri 

bölümünün genel adıdır. 

BÖLÜM BAŞKANI 

Rehberlik ve araştırma merkezlerindeki 

1. Özel eğitim hizmetleri bölümü başkanı 

2. Rehberlik hizmetleri bölümü başkanı 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMCİSİ 

 Üniversitelerin çocuk gelişimi veya çocuk sağlığı ve 

eğitimi bölümünden mezun RAM’daki öğrencilere, 
ailelere ve öğretmenlere çocukların her türlü 

gelişim durumlarına ilişkin sorunların çözümünde 

gerekli önlemlerin alınmasında ve gelişimlerinin 

izlenmesinde yardım sağlayan personel 

 

DANIŞAN 

Rehberlik hizmetleri alan birey  

 

DANIŞAN DOSYASI 

özel ve gizlilik içeren; bireyin ve öğrenci ise velisinin izni 

olmadan (mevzuat ile yetkili kılınan makamlar hariç) 

paylaşılmayan bilgilerin kaydedildiği dosya 

 

EĞİTİM PROGRAMCISI 

 eğitimde program geliştirme alanında mezun RAM 

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 

alanlarında gereksinim duyulan programların 

geliştirilmesinde gerekli teknik hizmetleri veren 

personel 

DANIŞMANLIK TEDBİRİ 

 Hakkında danışmanlık tedbir kararı alınmış 

çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere 

yönelik rehberlik tedbirlerdir 

FİZYOTERAPİST 

 fizyoterapi ve rehabilitasyon mezunu RAM’daki 

bireylerin yetersizliklerinden kaynaklı ağrıyı, özrü ve 

yeteneklerini özel ölçme, değerlendirme ve 

inceleme yöntemleri ile belirleyerek hekimin 

tanısına göre, fizyoterapi ve rehabilitasyon 

programını planlayan, uygulayan ve tekrar 

değerlendirerek rapor eden personel 

ERGOTERAPİST 

ergoterapi mezunu RAM’daki bireylerin günlük yaşam 

aktivitelerine katılımlarını geliştirmek amacıyla hizmet 

sunan personel  

PSİKOLOG 

 psikoloji mezunu RAM’daki atipik ve uyum güçlüğü 

olan çocuklara tanılama ve terapi hizmetleri veren 

personel 

PSİKOLOJİK ÖLÇME ARAÇLARI 

 Rehberlik ve araştırma merkezleri ile rehberlik 

servislerinin bireyi tanıma, tanılama, tarama ve 

inceleme çalışmalarında kullanabilecekleri çeşitli 

test, anket ve envanterleri, 

 

KOORDİNATÖR REHBERLİK ÖĞRETMENİ 

Eğitim kurumunda birden fazla rehberlik öğretmeninin 

bulunması halinde rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile 

ilgili işbirliği ve organizasyonu sağlamakla yükümlü 

rehberlik öğretmeni 

 

SINIF REHBER ÖĞRETMENİ 

Eğitim kurumlarında bir sınıfın rehberlik hizmetlerini 

yürüten 

1. ilkokullarda sınıf öğretmeni 

2. ortaokullarda şube rehber öğretmeni 

3. ortaöğretimde sınıf rehber öğretmeni 

PSİKOLOJİK DANIŞMA  

 Bireylere kendini tanıma, karar verme ve problem 

çözme becerisi kazandıran, bireylerin kişisel ve 

toplumsal uyumlarını gerçekleştirmelerini 

amaçlayan bireyle veya grupla yürütülen süreç 

SOSYAL ÇALIŞMACI 

 sosyal hizmet mezunu RAM’da danışanlarla ilgili 

olarak verilecek hizmetlerin planlanması için 

gerekli sosyal, ekonomik ve kültürel bilgileri 

toplayan, değerlendiren ve hizmetlerin verilmesinde 

sosyal hizmet kurumları arasında eşgüdümü 

sağlayan personel 

 

PSİKOMETRİST 

 Psikolojik ölçme araçları konusunda lisans veya 

lisansüstü eğitim almış kişiler 

ÖZEL EĞİTİMCİ 

 Özel Eğitim veya Özel Eğitim Öğretmenliği 

alanlarında mezun RAM’da özel eğitim gerektiren 

çocuklar için tanılama ve destekleyici özel eğitim 

hizmetlerini veren, uygun eğitim önlemleri 

alınmasını sağlayan personeli, 

 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMCİSİ 

 çocuk gelişimi veya çocuk sağlığı ve eğitimi 

mezunu  RAM’daki öğrencilere, ailelere ve 

öğretmenlere çocukların her türlü gelişim 

durumlarına ilişkin sorunların çözümünde gerekli 

önlemlerin alınmasında ve gelişimlerinin 

izlenmesinde yardım sağlayan personel 

ÖĞRENCİ GELİŞİM DOSYASI 

 Eğitİm-öğretim kurumlarında rehberlik ve psikolojik 

danışma servisince her öğrenci için ayrı ayrı tutulan, 

yöneltme süreci ile rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetleri kapsamında öğrencinin her türlü 

özelliklerine ilişkin bilgileri içeren dosya 

REHBERLİK HİZMETLERİNİN İLKELERİ 

1) Bireye ve bireysel farklılıklara saygı 

2) Bilimsellik 

3) Gizlilik 

4) Gelişimsel bir anlayışla önleyici ve koruyucu 

yaklaşım 

5) Bireysel, kurumsal ve toplumsal özellikler ile 

ihtiyaçların göz önünde bulundurulması 

 

6) Hayat boyu rehberlik anlayışıyla bireylerin yaş, 

gelişim özellikleri ve öğretim kademelerinin dikkate 

alınması 

7) Mesleki ve etik değerlere uyulması 

8) işbirliği ve eşgüdümü 

9) sorumluluk 

10) bilimsellik 

ALANLARINA GÖRE REHBERLİK HİZMETLERİ 1) EĞİTSEL REHBERLİK 

2) MESLEKİ REHBERLİK 

3) KİŞİSEL/SOSYAL REHBERLİK 



 

EĞİTSEL REHBERLİK 

1. Bireyin yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer, kişilik özellikleri, 

imkân ve koşullarıyla uyumlu eğitsel kararlar alması  

2. eğitime ilişkin olumlu tutum geliştirmesi hayat boyu 

öğrenme sürecinde bireyin gelişimine destek olunması 

amacıyla bireye ve ailesine sunulan hizmettir. 

a) Öğrencileri okula, okuldaki çeşitli etkinliklere, yeni 

durumlara alıştırma ve yönlendirme, 

b) Öğrencilerin etkili Öğrenme ve çalışma becerileri 

geliştirmelerine yardım etme, 

c) Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve artırma, 

d) Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına 

yönlendirme olarak ele alınır. 

B) MESLEKİ REHBERLİK 

1. Bireyin kendini ve meslekleri tanıması 

2. yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer ve kişilik özellikleri 

doğrultusunda mesleğe yönelik seçimler yapması 

3. mesleğe hazırlanması, başlaması, mesleğini 

sürdürmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde kendini 

geliştirmesi için birey ve ailesine sunulan hizmettir. 

4. Bu hizmetlerde aşağıdaki hususlar temel alınır: 

a) Hizmetler bir süreç olarak ele alınır, okul öncesi eğitim 

ve ilköğretimin başlaması ile birlikte bu hizmetler verilir. 

 b) Hizmetlerde öğrencinin içinde bulunduğu gelişim 

dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alınır. 

c) Öğrenciye ve velisine; öğrencinin özellikleri, iş 

dünyası, meslekler ve bunları edinme yollarına ilişkin 

güncel bilgiler sistemli olarak aktarılır. 

d) Öğrenci, bir meslek alan veya mesleği seçme baskısı 

altında bırakılmaz. 

KİŞİSEL/SOSYAL REHBERLİK 

1. Bireyin bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve davranışsal 

gelişimini desteklemek amacıyla kendini tanıması 

2. karar verme ve problem çözme gibi sosyal beceriler 

ile yaşam becerilerini geliştirmesi 

3. sorumluluk sahibi bir birey olarak hayatına devam 

edebilmesi için bireye ve ailesine sunulan hizmettir. 

a) Öğrencilerin davranış, duygu, düşünce ve tutumlarına 

karşı duyarlık gösterilerek gizlilik ilkesine Özellikle dikkat 

edilir. 

b) Bireysel rehberlik etkinliklerinde öğrencilerin 

kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmelerine 

yardım edilir. 

 

c) Öğrenci herhangi bir sorun ifade ettiğinde, bu alanda 

psikolojik danışmanın vereceği hizmet, öğrencinin 

sorununu onun adına çözmesi anlamına gelmez. 

d) Öğrenci, sorununu çözme sorumluluğunu üstlenmek 

durumundadır. Psikolojik danışman, öğrenciyi sorununu 

çözme çabasında, alanın bilimsel yöntemlerine göre 

destekler. 

e) Psikolojik danışma uygulamalarında, uygulamacının 

psikolojik danışma formasyonuna sahip olması esastır. 

f) Bireysel rehberlik; öğrencilerin sorunlarına yardımın 

yanı sıra, onların kişilik ve sosyal gelişimlerine ve 

olgunlaşmalarına destek olmayı ve bu amaca yönelik 

düzenlenmiş bireysel ve grup etkinliklerini de içerir. 

BİREY SAYISINA GÖRE REHBERLİK HİZMETLERİ 

1) Bireysel Rehberlik 

2) Grup Rehberliği 

 

ÖĞRETİM KADEMELERİNE GÖRE REHBERLİK HİZMETLERİ 

1) okul öncesi dönemde rehberlik hizmetleri 

2) ilkokul kademesinde rehberlik hizmetleri 

3) ortaokul kademesinde rehberlik hizmetleri 

4) ortaöğretim kademesinde rehberlik hizmetleri 

5) yaygın eğitimde rehberlik hizmetleri 

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE REHBERLİK HİZMETLERİ  

1. çocuğun sosyalleşmesi  

2. ilkokula hazır olması için uyum çalışmaları  

3. kendini ifade etmeye yönelik sosyal beceriler 

kazanması  

4. olumlu benlik algısı ile mesleklere ilişkin olumlu 

tutumlar geliştirmesi 

5. aile rehberliğine yönelik olarak eğitsel, mesleki ve 

kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür. 

 

İLKOKUL KADEMESİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ  

1. öğrencinin okula uyum sağlaması 

2. eğitim ortamlarına ve öğrenmeye yönelik olumlu 

tutum geliştirmesi 

3. öğrenmeyi öğrenme ve öğrendiklerini aktarmaya 

yönelik bilişsel becerileri kazanması  

4. etkili öğrenmeye yönelik stratejiler geliştirme  

5. duyguları tanıma  

6. kendini ifade etme gibi sosyal beceriler  

7. zorlu yaşam olaylarıyla baş etme becerileri 

kazanması  
8. kişilik gelişimini ve MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ 

desteklemeye yönelik olarak eğitsel, mesleki ve 

kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür. 

ORTAOKUL KADEMESİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ 

1. öğrencinin ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri 

doğrultusunda seçmeli derslere,  

2. eğitsel ve sosyal kulüplere yönelmesine ve hobi 

edinmesine  

3. güçlü ve zayıf yönlerini tanımasına  

4. geliştirilmesi gereken yönlerini fark etmesine  

5. gelişim dönemi özelliklerini tanımasına  

6. uyum sağlamasına yönelik olarak eğitsel, mesleki ve 

kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür. 

ORTAÖĞRETİM KADEMESİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ 

1. öğrencinin bireysel özelliklerini değerlendirip sağlıklı 

bir kimlik oluşturarak yetişkinlik yaşamına hazırlanması  

2. değerlerini fark etmesine ve kendi değerleri ile 

toplumsal değerler arasında bağ kurabilmesi  

3. yükseköğretim kurumlarına devam etmeye istekli 

olması  

4. kendisine uygun bir alana yönelmesine 

5. iş yaşamına hazırlanmasına ve meslek edinmesine 

yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik 

hizmetleri kapsamında yürütülür. 

YAYGIN EĞİTİMDE REHBERLİK HİZMETLERİ 

1. bireyin gelişim dönemi özellikleri, ihtiyaçları, 

beklentileri, çevre koşulları, sosyoekonomik ve kültürel 

özellikleri dikkate alınarak hayat boyu öğrenmeyi 

destekleyen  

2. meslek öncesi eğitim, 

. 

3. iş yaşamına hazırlık  

4. yeni bir meslek edinme 

5. aktarılabilir becerilerin iş ve meslek yaşamındaki 

önemine yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal 

rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür 



  

BİREYİ TANIMA 

 Rehberlik Öğretmeni, Sınıf Rehber Öğretmeni Ve 

Diğer Öğretmenler Tarafından Yürütülen Bilgi 

Toplama Sürecidir. 

 Bireyi tanıma sürecinde farklı ölçme aracı, yöntem 

ve teknikler kullanılması bir amaç değil araçtır. 

 Elde edilen bilgiler bütünleştirilerek değerlendirilir. 

PSİKOLOJİK ÖLÇME ARAÇLARININ UYGULANMASI 

 Rehberlik hizmetlerinde bireyi tanıma 

çalışmalarında kullanılacak psikolojik ölçme 

araçlarının sağlanması, eğitimi, uygulanması, bu 

araçların gizliliği ve bilimsel standartlarının 

korunmasına İLİŞKİN ÖNLEMLER BAKANLIKÇA ALINIR. 

 Psikolojik ölçme aracı uygulanırken uygulayıcı, 

ölçme aracının geçerliği, güvenirliği, geliştirme ya 

da uyarlama çalışmaları, sınırlılıkları ve bu aracın 

hangi amaçlar için nasıl kullanılacağı konularında 

yeterli bilgi ve beceriye sahip olur.  

 Psikolojik ölçme aracı uygulanırken ölçme aracının 

yönergesinde ve el kitabında belirtilen koşullara 

uyulması zorunludur. 

 

 Bireye sunulacak rehberlik hizmetlerinde bireyin 

gelişim özellikleri ve psikolojik ölçme aracının 

sonuçları birlikte değerlendirilir.  

 Psikolojik Ölçme Aracını Kullanan Kişi Ve Kurumlar, 

ölçme aracının korunmasından, içeriğinin ve 

sonuçlarının gizliliğinden sorumludur.  

 Psikolojik ölçme aracı, uygulama ve değerlendirme 

yeterliliği olmayan kişiler tarafından kullanılamaz ve 

uygulayıcılar yeterlilik sınırlarını aşamaz. 

YÖNLENDİRMEDE BİREYE SUNULAN SEÇENEKLER  

 öneri niteliğindedir. 

KRİZE MÜDAHALE EKİPLERİ NERELERDE KURULUR? 

1. İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde 

2. Eğitim Kurumlarında 

KRİZE MÜDAHALE  EKİPLERİ (12 kişi) 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDE 

1. özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu şube 

müdürü veya yardımcısı  

3 RAM müdürü  

3 rehberlik hizmetleri bölüm başkanı  

5 rehberlik öğretmeni 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDE 

1. özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu şube 

müdürü başkanlığında 

2. RAM müdürü 

3. rehberlik hizmetleri bölüm başkanı  

4. her eğitim kademesinden en az birer rehberlik 

öğretmeninden oluşur. 

EĞİTİM KURUMLARINDA 

1. okul  müdürü veya yardımcısı 

2. rehberlik öğretmenleri ile rehberlik hizmetleri yürütme 

komisyonu üyesi her sınıf düzeyinden en az 1 bir sınıf 

rehber öğretmeninden oluşur. 

3. Yürütülen faaliyetler BAKANLIKÇA DÜZENLENİR. 

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI 

 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında 

hakkında koruyucu ve destekleyici Danışmanlık 

Tedbiri Kararı Verilen Çocuklara Yönelik 

Gerçekleştirilecek Uygulamalar 

 Danışmanlık tedbiri kararı uygulamalarında ilgili 

kolluk birimleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla 

iş birliği yapılır. 

Adli makamların verdiği Danışmanlık Tedbiri Kararı ve 

Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları  

 REHBERLİK SERVİSİ tarafından yerine getirilir. 

Eğitim kurumlarında rehberlik öğretmeni bulunmadığı 

veya çocuğun herhangi bir eğitim kurumu ile ilişiği 

bulunmadığı durumlarda 

 danışmanlık tedbiri uygulamaları rehberlik ve 

araştırma merkezleri veya il veya ilçe milli eğitim 

müdürlüklerinin görevlendireceği çocuğun ikamet 

adresine en yakın okulun rehberlik öğretmeni 

tarafından yerine getirilir. 

Hakkında danışmanlık tedbiri kararı verilmiş çocuğa ve 

bu çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere yönelik 

alınan kararın gerekçesinin içeriğine ve bireylerin 

ihtiyaçlarına göre müdahale programları uygulanır ve 

gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin uygulama raporu  

 MAHKEMEYE sunulur. 

AİLE REHBERLİĞİ 

 

 ailelere ihtiyaç duydukları konularda bilgi vermek 

ve gerekli becerileri kazandırmak amacıyla 

sunulan hizmetlerdir. 

 

 

 

 

AİLE REHBERLİĞİ HİZMETLERİ 

 

 aile ziyaretini en az 2 rehberlik ÖĞRETMENİ yapar 

 

 çocukların, ailelerin veya çocukların bakımından 

sorumlu bireylerin ihtiyaçlarına göre rehberlik 

öğretmeni tarafından planlanır. 

 aile görüşmelerini, aile ziyaretlerini, aile eğitimi 

programı uygulamalarını ve çocuğun ihtiyaçlarına 

yönelik müdahale programlarını kapsar. 

 Bireye ilişkin eğitim sürecinde karşılaşılan sorunların 

değerlendirilmesi, bireye ve ailesine rehberlik 

hizmeti sunulması amacıyla gerçekleştirilen 
rehberlik öğretmeni ve rehberlik hizmetleri yürütme 

komisyonu üyesi en az 2 kişi katılır. 

REHBERLİK HİZMETLERİ İL DANIŞMA KOMİSYONUN 

KURULUŞU 

 

 İl milli eğitim müdürlüklerinde, rehberlik 

hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar 

arası iş birliğinin sağlanması amacıyla kurulur 

REHBERLİK HİZMETLERİ İL DANIŞMA KOMİSYONU  EYLÜL VE HAZİRAN aylarında olmak üzere YILDA EN 

AZ İKİ KEZ toplanır. 

  



 

KOMİSYONUN SEKRETARYASI 

 

 

 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ ÖZEL EĞİTİM VE  

REHBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ tarafından yürütülür. 

REHBERLİK HİZMETLERİ İL DANIŞMA KOMİSYONU ÜYELERİ 

BAŞKANI 

il milli eğitim müdürü veya müdür yardımcısı veya şube 

müdürü 

a) Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu İlçe 

Şube Müdürleri 

b) RAM Müdürleri 

c) RAM rehberlik hizmetleri bölüm başkanları 

ç) örgün ve yaygın eğitim kurumlarının her tür ve 

kademesinden seçilen EN AZ BİRER MÜDÜR ve bu 

kurumlarda görev yapan en az BİRER REHBERLİK 

öğretmeninden, oluşur. 

 bu komisyona gerektiğinde; Aile Ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl 

Sağlık Müdürlüğü, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, 

Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer ilgili kurum 

temsilcileri davet edilir. 

 

REHBERLİK HİZMETLERİ İL DANIŞMA KOMİSYONUNUN 

GÖREVLERİ  

 Rehberlik öğretmeni olmayan OKULLARDA rehberlik 

hizmetlerinin yürütülmesi için alınacak tedbirleri 

karara bağlar. 

 Açılmasına ihtiyaç duyulan RAM’LAR ile ilgili 

değerlendirmede bulunur ve alınan kararlar 

doğrultusunda Bakanlığa gönderilmek üzere il milli 

eğitim müdürlüğüne teklifte bulunur. 

 RAM çalışma bölgelerini kapasitelerine göre her yıl 

değerlendirir. RAM’larda düzenlemeye ihtiyaç 

duyulacak hususlarda Bakanlığa gönderilmek 

üzere il milli eğitim müdürlüğüne teklifte bulunur. 

 Eğitim kurumlarının talepleri ve ihtiyaçları 

doğrultusunda aile,öğrenci, öğretmen, idareciler ve 

diğer kamu personeline yönelik rehberlik 

hizmetlerine ilişkin düzenleyebileceği eğitim 

etkinlikleri ile ilgili teklifte bulunur. 

 EYLÜL AYINDA yapılacak toplantıda, il ve ilçelerde 

gerçekleştirilmesi düşünülen rehberlik hizmetlerine 
ilişkin ihtiyaçları belirler, değerlendirir ve gerekli 

tedbirlerin alınmasına yönelik karar alır.  

 HAZİRAN AYINDA yapılacak olan toplantıda il ve 

ilçelerde yapılan rehberlik çalışmalarının 

sonuçlarını değerlendirir.  

 HAZİRAN VE EYLÜL AYLARINDA yapılacak her iki 

toplantıda alınan kararların toplantıların yapıldığı ay 

içerisinde il milli eğitim müdürlüğünce Bakanlığa 

gönderilmesini sağlar. 

 mahalli hizmet içi eğitim Yıl içerisinde ilin ihtiyacına 

yönelik düzenlenecek rehberlik hizmetlerine ilişkin 

mahalli hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirler ve 

teklifi il milli eğitim müdürlüğüne gönderir. 

RAM’LARIN BÖLÜMLERİ 

2 bölümü vardır 

1. REHBERLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

2. ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

REHBERLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ VE GÖREVLERİ 

 Rehberlik hizmetleri bölümü, bölüm başkanının 

sorumluluğunda RAM müdürü tarafından 

görevlendirilen yeterli sayıda personelden oluşur. 

 RAM sorumluluk bölgesinde bulunan rehberlik 

öğretmenleri ile dönem başlarında ve yıl sonunda 

olmak üzere EN AZ ÜÇ 3 DEFA TOPLANTI 

DÜZENLENİR. Değerlendirme raporu hazırlanır ve 

sonuçları izlenir. 

 Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak üzere RAM’A 

başvuran ya da yönlendirilen bireylere randevu 

verilir. Danışan dosyası açılır ve gerekli psikolojik 

yardım hizmeti verilir. 

 Eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal alanlarda grup 

rehberlik etkinliklerine yönelik programlar hazırlanır. 

 Bireysel veya grupla psikolojik danışma hizmeti 

rehberlik öğretmenleri tarafından verilir. 

 Öğretmenlere, ailelere ve bireylere bölüm 

hizmetleri ile ilgili eğitim etkinlikleri düzenlenir. 

 Bölümün hizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeler 

izlenir, uygulamalardan yararlanılır. Gerektiğinde 

üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılır. 

 Rehberlik öğretmeni olmayan okullara yönelik 

gerekli çalışmalar planlanarak uygulanır. 

 Bireylere, ailelere, öğretmenlere ve eğitim 

kurumlarına yönelik rehberlik hizmetlerine ilişkin 

yayınlar oluşturulur ve eğitim kurumlarına ulaştırılır. 

 Rehberlik öğretmenlerine mesleki gelişimi 

destekleme kapsamında MÜŞAVİRLİK HİZMETİ verilir. 

 Görevlendirildirilirse hakkında danışmanlık tedbir 

kararı verilen öğrenciye hizmeti sunar. 

 Rehberlik öğretmeni OLMAYAN OKULLARDA 

rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu 

toplantılarına, gerektiğinde RAM ya da RAM’ın 

sorumluluk alanında yer alan eğitim kurumlarında 

 Her tür ve kademedeki EN AZ BİRER REHBERLİK 

ÖĞRETMENİNDEN oluşturulan komisyon tarafından il 

danışma komisyonu kararları göz önünde 

bulundurularak eğitim kurumlarının özellik, kademe 
ve türlerine göre yıllık çerçeve planı hazırlanır. Ders 

yılı başlamadan önce eğitim kurumlarına ulaştırılır. 

 Eğitim kurumlarından gönderilen yıllık çalışma 

programı ile çalışma raporları incelenir, 

değerlendirilir ve sonuçları raporlaştırılarak RAM 

müdürüne iletilir. 

 Çalışmalarda kullanılan psikolojik ölçme araçları, 

danışan dosyaları ve diğer kayıtların güvenliği ve 

gizliliği sağlanır. 

 Hizmetin niteliğine ve bireyin ihtiyaçlarına göre 

psikolojik ölçme araçları, bilimsel standartlara ve 

etik ilkelere göre uygulanır. 

 Bireye ihtiyacı doğrultusunda rehberlik hizmetleri 

verilir. 

 Danışanlar ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde 

ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilir. 

 Eğitim kurumlarındaki rehberlik servisleri ziyaret 

edilerek rehberlik öğretmenlerine ve eğitim kurumu 

idaresine yönelik rehberlik hizmeti verilir. 

 Hizmetlerde kullanılacak psikolojik ölçme araçları 

ile diğer araç ve tekniklerin tespiti, temini, 

geliştirilmesi ve rehberlik servislerine dağıtımı için 

yapılabilecek çalışmalar planlanır ve yürütülür. 

 Eğitim kurumlarında görevli rehberlik 

öğretmenlerine bilgi ve beceri artırıcı eğitim 

etkinlikleri düzenlenir. Gerektiğinde ilgili 

kuruluşlardan uzman desteği alınır. 

 Görevlendirildiği takdirde bölüm personeli tercih 

dönemlerinde tercih danışmanlığı yapmak üzere 

görev alır. 



görev yapan bir rehberlik öğretmeninin katılımının 

sağlanması için planlama yapılır. 

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ VE GÖREVLERİ 

 bölüm başkanının sorumluluğunda RAM MÜDÜRÜ 

tarafından yeterli sayıda görevlendirilen 

personelden oluşur. 

 Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tanılanması 

amacıyla TARAMA faaliyetleri planlanır. 

 Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinden 

yararlanmak üzere RAM başvuran ya da 

yönlendirilen bireylere; randevu verilir, dosya açılır 

ve gerekli hizmetler sunulur. 

 Çalışma bölgesindeki eğitim kurumlarında açılmış 

olan özel eğitim sınıflarında ve destek eğitim 

odalarında yapılan çalışmaları izlemek için il ve ilçe 

özel eğitim hizmetleri kurulu ile gerekli çalışmalar 

yapılır. 

 Okul öncesi dönemde bulunan özel eğitim ihtiyacı 

olan öğrencilerin okula uyum süreci takip edilir. 

 Hizmetlerde kullanılacak psikolojik ölçme araçları 

ile diğer araç ve tekniklerin tespiti, temini, 

geliştirilmesi ve rehberlik servislerine dağıtımı için 

yapılabilecek çalışmalar planlanır ve yürütülür. 

 Bölüm içerisinde ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME 

KURULU oluşturulur. Kurul Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde 

görev ve sorumluluklarını yürütür. 

 

 Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinden 

yararlanmak üzere RAM’ a başvuran bireylere ilişkin 

düzenlenen rapor ve bilgilerin gizliliği sağlanır. 

 Ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda, rehberlik 

hizmetleri bölümü ile iş birliği yapılarak aile eğitim 

programları düzenlenir, sonuçları izlenir ve 

değerlendirilir. 

 Eğitim kurumlarında veli, idareci ve öğretmenlere, 

özel eğitim hizmetleri konusunda gerekli destek 

sunulur. Gerektiğinde bu hizmetlerin sunumunda, 

üniversite ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılır. 

 Okul öncesi dönemdeki özel eğitim ihtiyacı olan 

öğrencilerin öğretmenlerine ve velilerine yönelik 

eğitim etkinlikleri düzenlenir. 

 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimi 

öğrencinin devam ettiği eğitim kurumunun rehberlik 

servisi ile iş birliği yapılarak takip edilir. 

 Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere, ailelere, 

öğretmenlere ve eğitim kurumlarına yönelik özel 

eğitim hizmetlerine ilişkin yayınlar oluşturulur ve 

eğitim kurumlarına ulaştırılır. 

 Bölümün hizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeler 

izlenir, uygulamalarda yararlanılır. Gerektiğinde 

üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılır. 

RAM MÜDÜRÜ  

* RAM müdürü, RAM’la ilgili mevzuata uygun olarak 

çalışmasından  

 

İLDE 

 Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetlerinden Sorumlu İl 

Millî Eğitim Müdür Yardımcısına Veya Şube 

Müdürüne  

İLÇEDE 

 ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİNDEN 

SORUMLU ŞUBE MÜDÜRÜNE karşı sorumludur. 

RAM  MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ 

1) yardımcıları arasında iş bölümü yapar. 

2) deneyimli bir personeli BÖLÜM BAŞKANI olarak seçer 

3) RAM personelinin, iş bölümünü ilgili bölüm başkanının 

görüşünü de alarak yapar. 

4) Bölümlerin çalışmalarını izler; hazırladıkları program, 

rapor ve projelerini inceleyerek onaylar ve sonuçları 

değerlendirir. 

5) çalışmalarında kullanılan psikolojik ölçme araçlarının, 

danışan dosyalarının ve diğer kayıtların güvenliğini, 

gizliliğini ve standartlarına uygun kullanılmasını sağlar.  

6) Bölümler arası çalışmaları koordine eder.  

7) RAM yılsonu çalışma raporunun elektronik ortama 

aktarılmasını ve yeni eğitim yılı çalışma programlarının 

hazırlanmasını sağlar.  

8) MERKEZ KOMİSYONUNA BAŞKANLIK eder. Alınan 

kararlara göre gerekli çalışmaları yürütür. 

9) RAM hizmetleriyle ilgili yeni gelişmeleri izler ve gerekli 

çalışmaları yapar. 

10) RAM hizmetlerinin işbirliği içerisinde yürütülebilmesi 

için gerekli önlemleri alır. 

11) RAM çalışma bölgesinde bulunan eğitim 

kurumlarındaki rehberlik hizmetlerinin planlanmasını, 

uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlar. 

12) RAM personel, özlük, bütçe, ayniyat, demirbaş işleri 

ve hizmetlerin gerektirdiği araç ve gereçlerin 

sağlanması için çalışmalar yapar. 

 

 

13) REHBERLİK HİZMETLERİ İL DANIŞMA KOMİSYONU 

toplantılarına katılır. Özel eğitim hizmetleri ile rehberlik 

hizmetlerinin yürütülmesinde il veya ilçedeki ilgili kurum 

ve kuruluşlarla iş birliği yapar. 

14) RAM bölümlerinin tarama, tanılama ve danışanlarla 

ilgili uygulamalarında gerekli sağlık hizmetleri için görev 

bölgesinde bu hizmetleri veren veya verebilecek olan 

birimlerle iş birliği yapar. 

15) RAM görevlerine ilişkin konularda il veya ilçede 

seminer ve kurs gibi hizmet içi eğitim etkinliklerinin 

mahallî hizmet içi eğitim planına alınması için gerekli 

önerilerde bulunur ve çalışmaları izler. Konferans, panel, 

sempozyum gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesini sağlar, 

ilgili RAM personelini etkinliklerde görevlendirir. 

16) Personel sayısının yetersiz olduğu durumlarda 

hizmetlerin yürütülmesinde branşı ile ilgili RAM 

çalışmalarına katılır. 

17) RAM stratejik planının hazırlanmasını ve 

uygulanmasını sağlar. 

18) İl veya ilçe genelinde özel eğitim ve rehberlik 

hizmetlerine ilişkin YILDA EN AZ 3 ARAŞTIRMA 

YAPILMASINI SAĞLAYARAK HAZIRLANAN RAPORU İLÇE 

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİR. 

19) RAM çalışmalarını kamuoyuna tanıtmak amacıyla 

kitle iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanır. 

20) Eğitim yılı başında yapılacak toplantıda, RAM 

oluşturulacak kurul ve komisyonları belirler. 

21) RAM çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 

sağlar. 

 

RAM MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLERİ 

1) RAM görevli memurlarla, yardımcı hizmetler sınıfındaki 

personelin iş bölümünü düzenler, müdürün onayından 

sonra iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar. 

2) Bölümlerin ihtiyaçlarını belirler ve gerekli önlemleri 

4) Personel, özlük, bütçe, ayniyat, demirbaş hizmetlerinin 

yürütülmesini sağlar. 

5) Satın alma işlerinde müdürün vereceği görevleri 

yapar. 

6) RAM muayene, teslim alma ve sayım komisyonlarına 



alır.  
3) Bölümlerden gelen rapor ve yazıların yazılmasını 

sağlar. 

BÖLÜM BAŞKANININ GÖREVLERİ 

1) Bölümün işlerini planlar, işbirliğini sağlar ve çalışmaları 

izler. 

2) Bölümle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gerektiğinde 

diğer bölümlerle iş birliğini sağlar. 

3) Bölüm hizmetlerinin yürütülmesinde branşı ile ilgili 

çalışmalara katılır. 

4) Bölümüyle ilgili toplantılar düzenler ve düzenlenen 

toplantılara katılır. 

5) Bölüm çalışma alanına giren konulardaki etkinlikleri 

ve katılımcıları müdüre önerir. 

başkanlık eder, bu konulardaki işlemleri yürütür. 
7) RAM depo, arşiv ve toplantı salonu gibi mekânlarının düzenli 

bir şekilde hizmete hazır bulundurulmasını ve korunmasını sağlar. 

 

6) Merkez komisyonu toplantısında görüşülmek üzere 

bölümün yıllık çalışma programını ve raporunu bölüm 

personeli ile birlikte hazırlar ve rehberlik ve araştırma 

merkezi müdürüne iletir. 

7) Bölümle ilgili çalışma programının, değerlendirme 

raporlarının, araştırma ve proje raporlarının ve diğer ilgili 

kayıtların usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar. 

8) RAM  müdürünün hizmetlerle ilgili vereceği diğer 

görevleri yapar. 

REHBERLİK ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ VE 

SORUMLULUKLARI 

1) Görevlendirildiği bölümün çalışmalarını yürütür. 

2) Görevlendirildiği bölümün çalışmaları kapsamında 

eğitim kurumlarındaki rehberlik servislerinde yürütülen 

hizmetlere destek verir ve ihtiyaç duyulan konularda iş 

birliği yapar. 

3) Bireylerin kendini tanımasını sağlar ve gelişimlerini 

destekler. 

4) İhtiyaçlar doğrultusunda, ailelere, öğrencilere, 

öğretmenlere ve idarecilere yönelik eğitim programı ve 

grup rehberliği ile bireysel veya grupla psikolojik 

danışma çalışmaları yapar. 

5) Görevlendirildiği takdirde danışmanlık tedbir kararı 

alınmış çocuğa ve çocuğun bakımından sorumlu olan 

kişilere ilgili mevzuat hükümlerince danışmanlık tedbiri 

hizmeti sağlar. 

6) Bireyi tanıma, tarama, eğitsel değerlendirme ve 

tanılama ile yönlendirme amacıyla psikolojik ölçme 

araçlarını kullanır, sonuçlarını değerlendirir, gerekli 

durumlarda ilgili bölümlere sevk eder. 

 

7) Psikososyal, koruma, önleme ve krize müdahale 

hizmetleri ekibinde yer alır. 

8) Çalışmalarda kullanılan psikolojik ölçme araçlarının, 

danışan dosyalarının ve diğer kayıtların güvenliğini ve 

gizliliğini sağlar. 

9) Görevlendirildiği takdirde rehberlik öğretmeni 

olmayan okulların rehberlik çalışmalarına destek verir. 

10) Görev alanı ile ilgili araştırma, yayın, proje, seminer, 

konferans ve benzeri çalışmalara katılır. 

11) Görevlendirildiği takdirde tercih danışmanlığı 

çalışmalarını yürütür. 

12) Özel eğitim bölümünde görevlendirilmesi hâlinde 

eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde görev alır. 

13) Görev alanı ile ilgili gerekli görülen durumlarda 

rehberlik ve araştırma merkezinde görevli EN AZ İKİ 

ÖĞRETMEN İLE BİRLİKTE aile ziyaretleri yapar. 

14) Alanı ile ilgili rehberlik ve araştırma merkezi 

müdürünün vereceği diğer görevleri yapar. 

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ VE 

SORUMLULUKLARI 

1) Görevlendirildiği bölümün çalışmalarını yürütür. 

2) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyin ihtiyaçları 

doğrultusunda idareci, öğretmene ve aileye bilgi verir. 

3) Bireylerin, eğitsel değerlendirme ve tanılama 

çalışmalarına katılır. 

4) Destek eğitim önerilen bireylerin, engel türü ve 

derecesine, gelişim özelliklerine uygun eğitim planını 

hazırlar ve sonuçlarını değerlendirir. 

5) Eğitsel ve mesleki yönlendirmede bireylerin; engel 

türü ve derecesine uygun kararlar alabilmek için diğer 

alan uzmanlarıyla iş birliği yapar. 

6) Bireyin yetersizlik türü ve var olan performansı 

doğrultusunda en az sınırlandırılmış eğitim ortamlarından 

yararlanması amacıyla görüş ve önerilerini ÖZEL EĞİTİM 

DEĞERLENDİRME KURULUNA sunar. 

7) Görev alanı ile ilgili idareci, öğretmen, veli ve 

öğrencilere eğitim etkinlikleri düzenler. 

8) Özel eğitim hizmetleri ile ilgili mevzuat doğrultusunda 

tanımlanmış diğer görevleri yerine getirir. 

Görevlendirilmesi hâlinde ilgili kurullarda görev alır. 

9) Görev alanı ile ilgili gerekli görülen durumlarda 

rehberlik ve araştırma merkezinde görevli EN AZ İKİ 

ÖĞRETMEN İLE BİRLİKTE AİLE ZİYARETLERİ YAPAR. 

10) Alanı ile ilgili rehberlik ve araştırma merkezi 

müdürünün vereceği diğer görevleri yapar. 

GÖREVLENDİRİLECEK DİĞER PERSONEL 

Rehberlik ve araştırma merkezinde gerektiğinde ÇOCUK 

GELİŞİMİ VE EĞİTİMCİSİ,SOSYAL ÇALIŞMACI, EĞİTİM 

PROGRAMCISI, PSİKOMETRİST, PSİKOLOG, FİZYOTERAPİST 

VE ERGOTERAPİST görevlendirilir. 

UZMANLARIN GÖREVLERİ  

Psikolojik Danışmanın Görevleri 

 Öğrencilerin veya bireylerin kendilerini ilgileri, 

yetenekleri, meslekî değerleri gibi yönleriyle 

tanımalarına, meslekler hakkında bilgi 

edinmelerine, kendi özelliklerine hangi mesleklerin 

uygun olduğunu fark etmelerine, çevreleri ile 

olumlu ilişkiler ve daha verimli çalışma alışkanlıkları 

geliştirebilmelerine, eğitimle ilgili sorunlarını ve 

güçlüklerini giderebilmelerine yöneîik psikolojik 

yardım hizmetlerini verir. Bu öğrenciler veya bireyler 

için gerekli resmî işlemleri yapar. 

 Çalışma alanında yer alan eğitim-öğretim 

kurumlarının özellik, kademe, türlerine göre ayrı 

olmak üzere çerçeve programı ve etkinlik 

programlarının hazırlanmasına ilişkin çalışmaları 

organize eder ve bu çalışmalara katılır. Bu 

 Psikolojik ölçme araçlarım standartlarına uygun 

olarak uygular, değerlendirir, sonucunda gerekli 

rehberlik hizmetini verir. 

 Rehberlik ve psikolojik danışma servislerine yönelik 

olarak yöneltme kapsamındaki çalışmaları 

organize eder, düzenlenmiş çalışmalara katılır ve 

bu çalışmalar doğrultusunda çeşitli yayınlar hazırlar. 

 Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin ihtiyaç 

ve sorunlarını belirlemeye yönelik çalışmaları 

yürütür. 

 Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve 

psikolojik danışma servislerinden gelen çalışma 

rapor ve programlarım inceler, değerlendirir ve 

değerlendirme sonuçlarını genel bir rapor haline 

getirir. Bu rapora bölümündeki elemanların görüş ve 

Önerilerini de ekleyerek Bölüm Başkanına iletir. 

 Hizmetlerle ilgili çeşitli araştırma-geliştirme 



çalışmanın ön hazırlığı olarak kurumdaki önceki 

uygulama sonuçları, kurumun özellikleri ve çeşitli 

boyutları incelenir. 

Psikolojik danışmanı bulunmayan okullar öncelikli 

olmak üzere okulların ve öğrencilerin gereksinimleri 

doğrultusunda yöneticilere, öğretmenlere, gerekli 

durumlarda ailelere yönelik toplantı, panel ve 

konferans gibi etkinlikler düzenler, gerekli hizmet içi 

eğitim etkinliklerini önerir 

 Merkezde diğer meslek elemanlarıyla ekip 

çalışması yapar ve görevlerine ilişkin kayıtları 

usulüne uygun şekilde tutar. 

 Merkez müdürünün vereceği hizmetle ilgili diğer 

görevleri yapar. 

çalışmalarına katılır. 

 Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve 

psikolojik danışma servislerinde görev yapan 

psikolojik danışmanlara, verilecek hizmetlere ilişkin 

rehberlikte bulunur. 

 Alanla ve bölümün hizmetleriyle ilgili bilimsel 

gelişmeleri izler, uygulamalarında bu gelişmelerden 

yararlanır. 

 

PSİKOLOGUN GÖREVLERİ 

a) Atipik özellikleri, uyum güçlükleri, sorunları veya 

özürleri bakımından incelenmesi ve tanınması gereken 

danışanlar için tanılama çalışması yapar. 

b) Bu çalışmalar için gerekli psikolojik ölçmeleri yapar, 

yöntem ve teknikleri kullanır ve bunların sonuçlarını 

değerlendirir.  
c) Danışanlara kendi alanı ile ilgili olan psikolojik 

yardımları verir, gerekli terapi çalışmalarını yürütür. 

d) Gerektiğinde danışanları çevrede psikolojik yardım 

veren başka kurum ve kuruluşlara yönlendirir. 

 

e) Çevrede ve okullarda alanıyla ilgili araştırmalar yapar 

veya yapılanlara katılır. Sonuçları, önerileriyle birlikte 

ilgililere iletir, 

f) Alanı ve bölümünün hizmetleriyle ilgili bilimsel 

gelişmeleri izler, uygulamalarında bunlardan yararlanır. 

g) Merkezdeki diğer meslek elemanlarıyla ekip 

çalışması yapar ve görevlerine ilişkin gerekli kayıtları 

usulüne uygun şekilde tutar. 

h) Merkez müdürünün vereceği hizmetle ilgili diğer 

görevleri yapar. 

PSİKOMETRİSTİN GÖREVLERİ 

a) Merkezin ve bulunduğu bölümün hizmetlerinin 

gerektirdiği psikolojik ölçme araçlarına ilişkin olarak 

ihtiyaçlarını belirler. 

b) Hizmetlerde ihtiyaç duyulan psikolojik ölçme 

araçlarının yerel olanaklara göre geliştirilmesi ve 

uyarlanmasıyla ilgili çalışmalar yapar. Gerektiğinde 

çalışmalar için bölgede bir ekip oluşturulmasına yönelik 

olarak yönelime önerilerini bildirir. Bu ekibin 

çalışmalarına katılır ve çalışmaları organize eder. 

ı) Merkezdeki diğer meslek elemanlarıyla ekip çalışması 

yapar ve görevlerine ilişkin kayıtları usulüne uygun 

şekilde tutar. 

i) Merkez müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer 

görevleri yapar. 

c) Hizmetlerde kullanılan mevcut psikolojik ölçme 

araçlarının geçerlik, güvenirlik gibi niteliklerini izler, 

normlarım sağlar, gerekli düzenleme ve düzeltme 

çalışmalarını yürütür. 

d) Gerektiğinde merkezde ve bölümündeki inceleme 

veya tanılama amacıyla yapılan ölçme aracı 

uygulamalarına katılır. 

e) Psikolojik ölçme araçlarından elde edilen verileri 

işlemek için istatistiksel teknikler geliştirir. 

f) Hizmet bölgesindeki psikolojik ölçme araçlarıyla İlgili 

hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır veya gerektiğinde 

organize eder. 

g) Yönlendirmede rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin 

psikometrik çalışmaları yürütür veya ilgili çalışmalara 

katılır. 

h) Bölümünün hizmetleri ve psikolojik ölçme araçlarına 

ilişkin bilimsel gelişmeleri izler ve çalışmalarında 

bunlardan yararlanır. 

 

EĞİTİM PROGRAMCISININ GÖREVLERİ 

a) Merkezin hizmet alanında kullanılan mevcut rehberlik 

programlarını amaç, içerik, uygulama ve kullanılan araç 

ve gerecin uygunluğu gibi yönlerden sürekli olarak izler, 

değerlendirir ve sonuçlarını merkezdeki ilgili uzmanlara 

ve eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik 

danışma servislerine iletir. 

b) Çeşitli rehberlik programlarını (mevcut olan, hizmet 

alanında gereksinim duyulan, öğrencilere ve ailelere 

yönelik programlar ile ilgili personel için gerekli hizmet 

içi eğitim programları) ilgili alan uzmanlarıyla birlikte 

geliştirir. 

c) Okul veya öğretim programlarıyla ilgili çalışmalara, 

yönlendirme ve yönlendirmedeki rehberlik hizmetleri 

açısından katılır. 

d) Programların uygulanması sırasında ortaya çıkan 

sorunları araştırır, değerlendirir ve sonuçları merkez 

müdürüne iletir. 

e) Merkezin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine 

ilişkin plânlamalarını yapar ve bu hizmetler açısından 

hizmet alanının gereksinimlerinin belirlenmesine ilişkin 

inceleme ve araştırmalara katılır. 

f) Alan ve bölümün hizmetlerine ilişkin bilimsel 

gelişmeleri izler ve çalışmalarında bunlardan yararlanır. 

g) Merkezdeki diğer meslek elemanlarıyla ekip 

çalışması yapar ve görevlerine ilişkin kayıtları usulüne 

uygun şekilde tutar. 

h) Merkez müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer 

görevleri yapar. 

SOSYAL ÇALIŞMACININ GÖREVLERİ 

a) Merkeze yapılan başvurular üzerine öğrenci, aileler 

ve diğer ilgililerle görüşme yapar, gerekli bilgileri toplar. 

b) Merkeze gelen öğrenci veya bireyleri aile yapısı, 

fizikî-sosyal gelişim, çocuk-aile ilişkisi, eğitim, çevreye 

uyum gibi çeşitli değişkenlere göre inceler, bilgileri 

değerlendirir. Çeşitli sosyal çalışma tekniklerini 

c) Merkeze gelen öğrenci veya bireylerin sosyal ve 

ekonomik durumlarına göre çevrede 

yararlanabilecekleri eğitsel ve sosyal hizmet olanaklarını 

araştırır, tanıtır. 

d) Hizmetlere ilişkin konferans, gezi, seminer, grup 

toplantısı gibi sosyal etkinlikleri organize eder. 

e) Hizmet alanında toplumun ekonomik, sosyal, kültürel 



kullanarak problemlerin çözülmesine yardımcı olur. 

f) Merkezin tanıtılması ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş 

birliği yapılması yönünde çalışmalarda bulunur. 

g) Alan ve bölümünün hizmetleriyle ilgili bilimsel 

gelişmeleri izler, çalışmalarında bunlardan yararlanır. 

h) Merkezdeki diğer meslek elemanlarıyla ekip 

çalışması yapar ve görevlerine ilişkin kayıtları usulüne 

uygun şekilde tutar. 

 

ve benzeri özelliklerinin ve gereksinimlerinin 

belirlenmesine ilişkin araştırmalar yapar, bunları 

hizmetlerde yararlanılmak üzere ilgililere iletir ve bu 

düzenleme çalışmalarına alanıyla ilgili konularda katılır. 

ı) Merkez müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer 

görevleri yapar. 

ÖZEL EĞİTİMCİNİN GÖREVLERİ 

Uzmanlık alanı olan özür grubunda: 

a) Danışanların, ayırıcı tanılama çalışmalarına katılır. 

b) Danışanların eğitimlerini ve gelişimlerini sürdürmeleri 

için gerekli olan becerilerin kazandırılmasına ilişkin 

eğitsel terapi çalışmalarını bireysel ve grup etkinlikleri 

şeklinde yürütür. 

c) Değerlendirme sonuçlarına göre, sürdürülen eğitim 

uygulamaları ve bireydeki gelişmeler konusunda; 

danışanın kendisine, ailesine ve öğretmenlerine bilgi 

verir. Sağlanan gelişmelerin okul, aile ve diğer 

ortamlarda sürekliliği bakımından gerekli eş güdümü 

sağlar. 

d) Danışanların özürleri, kişilik yapıları, gelişim Özellikleri 

ile ilgi ve yeteneklerine uygun bireysel ya da grup 

eğitsel programları hazırlar, uygular, geliştirir ve 

sonuçlarını değerlendirir. 

e) Bu programların uygulanabilmesi için uygun fizikî 

ortam ile araç-gereç gereksinimini belirler ve yönetime 

iletir. 

 

f) Yürütülen etkinliklerin çocukların gelişimlerine olan 

katkılarını değerlendirir ve danışanı sürekli izleyerek 

gelişim durumlarını belli aralıklarla kaydeder. 

g) Danışanların eğitsel ve meslekî yönlendirilmelerinde; 

özür türü ve özelliklerine uygun kararlar alınabilmesi için 

diğer alan uzmanlarıyla iş birliği yapar. 

h) Ailelere, Öğretmenlere ve öğrencilere, özel eğitim 

yöntem ve teknikleri ile eğitim materyalleri ve bunların 

sınıf ve ev ortamında amaca uygun olarak kullanılması 

konularında bilgi verir. 

ı) Özel eğitime ilişkin bilimsel gelişmeleri izler ve 

çalışmalarında bunlardan yararlanır. 

i) Çalışmalarını merkezdeki diğer uzmanlarla ekip 

çalışması içerisinde yürütür ve görevine ilişkin kayıtları 

usulüne uygun tular. 

j) Merkez müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer 

görevleri yapar. 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMCİSİNİN GÖREVLERİ 

a) Danışanları fizikî, zihinsel ve sosyal gelişim 

bakımından inceler, 

danışanların yaş düzeylerine uygun gelişimlerini 

değerlendirir. 

b) Danışanların gelişim özelliklerine göre eğitsel terapi 

çalışmalarına, gelişimi değerlendirme yönünden destek 

olur. 

c) Danışanın gelişimi ve eğitimini izler, beklenen gelişimi 

gösteremeyen çocuklar için ilgili meslek elemanlarıyla iş 

birliği yapar. 

d) Alanı ile ilgili konularda ailelere ve öğretmenlere 

rehberlik eder. Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili broşür, 

kitapçık hazırlama çalışmalarına katılır. 

c) Çeşitli gelişim Ölçeklerinin geliştirilmesi çalışmalarına 

katılır. 

f) Alanıyla ilgili araştırma ve inceleme yapar, gelişmeleri 

izler, bunlardan görevlerinde yararlanır. 

g) Merkezdeki diğer meslek elemanlarıyla ekip 

çalışması yapar ve görevlerine ilişkin kayıtları usulüne 

uygun şekilde tutar. 

h) Merkez müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer 

görevleri yapar. 

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE BULUNMASI 

GEREKEN ARAÇ-GEREÇ,DEFTERLER VE BASILI EVRAKLAR 

1).Bakanlık tarafından dağıtımı yapılan psikolojik ölçme 

araçları, teslim ve dağıtım formları ile puanlama ve kayıt 

formları.  

2) Danışan görüşme formu.  

3) Öğrenci gözlem formu.  

4) İnceleme raporu formu.  

5) Danışan kayıt defteri. 

6) RAM kendi geliştirdiği ya da ihtiyaç duyulan diğer 

defter ve basılı evrak. 

7) RAM rehberlik ile özel eğitim çalışmalarının daha etkin 

biçimde bilgisayar destekli olarak yürütülebilmesi için 

gerekli yazılım ve donanımlar. 

MERKEZ KOMİSYONU VE GÖREVLERİ 

 RAM’da görevli idareci ve öğretmenlerden oluşur. 

Yılda en az 2 kez toplanır 

 RAM çalışmalarının bütünlük içinde yürütülmesi ve 

koordinasyonuyla ilgili konuları görüşmek üzere 

yılda en az iki kez müdürün başkanlığında toplanır. 

1) RAM bölüm çalışmalarını ihtiyaçlar doğrultusunda 

planlar ve yıl içinde yapılan çalışmaları değerlendirir. 

2) Kurum tarafından yapılacak olan araştırmaları planlar, 

görevlendirilecek bölümü ve bölüm personelini belirler. 

3) Çalışma bölgesinin rehberlik hizmetleri ile özel eğitim 

hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlarını belirler, bu ihtiyaçlar 

doğrultusunda yapılacak faaliyetler ve alınacak 

önlemlere ilişkin ilgili birimlerle iş birliği yapar. 

4) Rehberlik ile özel eğitim ihtiyaçlarına ilişkin projeler 

üretilmesi için gerekli çalışmaları yapar. 

OKULDA REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ  

REHBERLİK SERVİSİ 

Resmî ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 

rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere rehberlik servisi 

kurulur. 

* Rehberlik hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi 

için rehberlik servisinin; ulaşabileceği konumda olması 

Öğrenci, veli, öğretmen ve diğer personelin kolaylıkla 

ulaşabileceği konumda olması, 

Uygun fiziki koşullara sahip olması, Bilişim, iletişim 

araçları, gerekli büro malzemeleri, bireysel rehberlik ve 

grup rehberliği için gerekli araç ve gereçler ile 

donatılmış olması gerekir. 

 



 

 

 

OKULDA REHBERLİK HİZMETLERİ YÜRÜTME KOMİSYONU 

* Eğitim kurumlarında rehberlik hizmetlerinin planlanması 

ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla 

rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur. 

* Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu eğitim kurumu 

müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur: 

 Müdür Başyardımcısı 

 Sınıf Ve Şubelerden Sorumlu Müdür Yardımcıları 

 Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcıları 

 Rehberlik Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı. 

 Rehberlik Öğretmenleri. 

 Sınıf Rehber Öğretmenlerinden Seçilecek En Az Birer 

Temsilci. 

 Ortaöğretim Kurumlarında Disiplin Kurulu Ve Onur 

Kurulundan; 

ilköğretim kurumlarında ise ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI 

DEĞERLENDİRME KURULUNDAN BİRER TEMSİLCİ. 

• OKUL-AİLE BİRLİĞİNDEN BİR TEMSİLCİ. 

• OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI HARİÇ OKUL 

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ. 

• Rehberlik öğretmeni bulunmayan eğitim kurumlarında 

gerektiğinde rehberlik ve araştırma merkezinden bir 

REHBERLİK ÖĞRETMENİNİN BU KOMİSYONA KATILMASI 

SAĞLANIR 

 

KOMİSYON TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 

• TUTANAK HALİNE GETİRİLİR. 

• Alınan kararlar eğitim kurumu personeline yazılı olarak 

duyurulur. 

• Rehberlik öğretmeni bulunmayan eğitim kurumlarında 

rehberlik hizmetleri, rehberlik hizmetleri yürütme 

komisyonu aracılığıyla rehberlik ve araştırma merkezi ile 

iş birliği içerisinde yürütülür. 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA; REHBERLİK 

HİZMETLERİ YÜRÜTME KOMİSYONU,  

 müdür başkanlığında bir müdür yardımcısı ve farklı 

yaş grubundaki çocukların eğitiminden sorumlu en 

az birer öğretmenden oluşur. 

YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA; YÜRÜTME KOMİSYONU, 

 müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı, 

rehberlik öğretmeni ile müdürün görevlendireceği 

bir öğretmenden oluşur. 

NOT 

 Rehberlik öğretmenleri komisyonun sürekli üyesidir. 

Komisyonun diğer üyeleri her ders yılı başında 

öğretmenler kurulunda yeniden belirlenir. 

 

KOMİSYON TOPLANTISI  

 öğretmenler kurulu toplantısının yapıldığı tarihten 

itibaren EN GEÇ 1 AY İÇERİSİNDE yapılır. 

KOMİSYON 

1) 1. dönem başında 

2) 2. dönem başında 

3) yılsonunda olmak üzere 

4) EN AZ ÜÇ DEFA toplanır. 

5) Gerektiğinde rehberlik servisinin önerisi ile de 

toplanabilir. Komisyonun gündemi 

rehberlik servisince hazırlanıp EĞİTİM KURUMU 

MÜDÜRÜNE sunulur; 

GÜNDEM VE TOPLANTI GÜNLERİ 

MÜDÜR TARAFINDAN BİR HAFTA ÖNCE YAZILI olarak 

ilgililere duyurulur. 

REHBERLİK HİZMETLERİ YÜRÜTME KOMİSYONUNUN 

GÖREVLERİ  

1) Rehberlik servisince hazırlanan YILLIK ÇERÇEVE 

PLANINI İNCELER; görüşlerini bildirir. Uygulanması için 

gerekli önlemleri karara bağlar. 

2) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında 

hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunları 

inceler, değerlendirir ve bunların çözümüne yönelik 

önlemleri belirler. 

3) Eğitim ortamında; öğrenciler, aileler, idareciler ve 

öğretmenler arasında sağlıklı iletişim kurulabilmesi için 

yapılacak çalışmaları belirler. 

4) Eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmalarında ve 

öğrencileri yönlendirmede,eğitim kurumundaki 

etkinliklerden yararlanılabilmesi için gerekli çalışmaları 

belirler. 

5) Yapılacak çalışmalarda birey, aile, ilgili kurum ve 

kuruluşlara yönelik iş birliğinin sağlanması için gerekli 

faaliyetleri planlar. 

EĞİTİM KURUMU MÜDÜRÜNÜN REHBERLİK HİZMETLERİNE 

İLİŞKİN GÖREVLERİ 

 Okulda rehberlik için fiziksel şartları ve uygun 

çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç ve 

gereci sağlar. 

 Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunu kurar ve 

başkanlık eder. 

 Eğitim kurumunun rehberlik ile ilgili yıllık çerçeve 

planın hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını izler. 

 Eğitim kurumunda birden fazla rehberlik öğretmeni 

varsa bir rehberlik öğretmenini koordinatör olarak 

görevlendirir ve gerekli gördüğü takdirde 

görevlendirme değişikliği yapar. Birden fazla 

rehberlik öğretmeni olması hâlinde program, 

planlama, araştırma gibi görevler dışında; 

hizmetlerin yürütülmesinde sınıf ve öğrenci sayıları 

ve özel beceriler gibi ölçütlere göre gerektiğinde iş 

bölümü yapar.  

 Eğitim kurumundaki öğretmenleri her sınıfa bir sınıf 

rehber öğretmeni olmak üzere zorunlu olmadıkça 

öğrencilerin mezuniyetine kadar değiştirmemeyi 

esas alarak görevlendirir. 

 Eğitim kurumundaki rehberlik hizmetlerinin verimli 

 Rehberlik servisince hazırlanan YILLIK ÇERÇEVE 

PLANINI ders YILININ BAŞLADIĞI İLK AY içerisinde, 

YIL SONU ÇALIŞMA RAPORUNUN BİR ÖRNEĞİNİ ise 

ders yılının tamamlandığı ay içerisinde bağlı 

bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine 

gönderir. 

 Birden fazla rehberlik öğretmeni olması hâlinde 

program, planlama,araştırma gibi görevler dışında; 

hizmetlerin yürütülmesinde sınıf ve öğrenci sayıları 

ve özel beceriler gibi ölçütlere göre gerektiğinde iş 

bölümü yapar. 

 Eğitim kurumundaki öğretmenleri her sınıfa bir sınıf 

rehber öğretmeni olmak üzere zorunlu olmadıkça 

öğrencilerin mezuniyetine kadar değiştirmemeyi 

esas alarak görevlendirir. 

 HAFTALIK DERS ÇİZELGESİNDE yer alan rehberlik 

uygulamalarına ayrılmış saatlerde rehberlik 

hizmetlerinin sunulması için gerekli tedbirleri alır. 

Hakkında danışmanlık tedbir kararı alınmış 

çocuklara ve ailelerine yönelik rehberlik servisi 

tarafından sunulacak hizmetlerin yerine getirilmesini 

sağlar. 

 İhtiyaçlar doğrultusunda öğrencilere, öğretmenlere, 



bir şekilde yürütülmesi için rehberlik öğretmeni, sınıf 

rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında 

iş birliğini sağlar. 

 

idarecilere ve ailelere yönelik gerçekleştirilecek 

eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi için uygun 

ortamı ve gerekli desteği sağlar.Pansiyonlarda 

barınan öğrencilere verilecek rehberlik 

hizmetleriyle ilgili gerekli tedbirleri alır. 

MÜDÜR YARDIMCILARININ REHBERLİK HİZMETLERİNE 

İLİŞKİN GÖREVLERİ 

a) Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarına 

katılır. 

b) Rehberlik hizmetlerinin nitelikli bir şekilde 

yürütülebilmesi için öğrencilerin devam durumu, başarı 

durumu, sosyal kulüp çalışmaları gibi bilgi ve belgeleri 

rehberlik servisi ile paylaşır ve iş birliği yapar. 

c) Eğitim kurumu müdürünün vereceği rehberlik 

hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapar. 

KOORDİNATÖR REHBERLİK ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ 

 Koordinatörlük görevi verilen rehberlik öğretmeni 

eğitim kurumunda yürütülen rehberlik hizmetlerine 

ilişkin görevlerinin yanı sıra aşağıdaki görev leri 

yapar: 

a) REHBERLİK ile OKUL YÖNETİMİ arasındaki 

koordinasyonu sağlar.  

b) PROGRAMLAR VE REHBERLİK ile ilgili ÖĞRETMENLER 

KURULUNA bilgi verir.  

c) Rehberlik servisinin hazırladığı YILLIK ÇERÇEVE 

PROGRAMININ ve YIL SONU ÇALIŞMA RAPORLARININ 

birer örneğini OKUL MÜDÜRÜNE İLETİR. 

REHBERLİK ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ 

 Yıllık çerçeve planını, bağlı olduğu rehberlik ve 

araştırma merkezinin hazırladığı çerçeve planı 

temel alarak okulun türüne ve öğrencilerin 

ihtiyaçlarına göre hazırlar. Yıllık çerçeve planını ve 

yıl sonu çalışma raporunu rehberlik ve araştırma 

merkezine iletilmek üzere okul müdürüne sunar. 

 Sınıf rehberlik planlarının hazırlanmasında, 

uygulanmasında, sınıf içi rehberlik uygulamalarının 

geliştirilmesinde sınıf rehber öğretmenlerine 

rehberlik eder. 

 Öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal 

gelişimlerini sağlamak amacıyla bireysel rehberlik 

ve grup rehberliği hizmetlerini yürütür. 

 Sınıf ve pansiyonlarda yürütülen eğitsel, mesleki ve 

kişisel/sosyal rehberlik etkinliklerinden, rehberlik 

alanında özel bilgi ve beceri gerektiren hizmetleri 

yürütür. 

 Gerektiğinde rehberlik hizmetlerinde kullanılacak 

ölçme araçları,doküman ve kaynakları hazırlama 

ve geliştirme çalışmalarına katılır. 

 Rehberlik hizmetleri çerçevesinde yapılan 

çalışmaları raporlaştırır ve ilgililerle paylaşır. 

 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve ailelerine 

yönelik eğitim hizmetlerini yürütülmesinde ilgili kişi, 

kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar. 

 Destek eğitim odasında eğitim alan kaynaştırma 

öğrencilerinin gelişimini takip eder. Öğretmenlere 

bu konuda rehberlik eder. 

 Evde ve hastanede eğitime karar verilmiş 

öğrencilere rehberlik hizmeti sunmak amacıyla 

öğrenciyi evde ve hastanede ziyaret eder. 

 Eğitim kurumuna ve pansiyona yeni kayıt olan ya 

da nakil yoluyla gelen öğrencilere yapılacak uyum 

çalışmasını planlar. 

 Aile rehberliği hizmetlerini yürütür. 

 Veli toplantılarına katılır. 

 Öğrencilerin stresle, kişisel sorunlarla ve travmatik 

yaşantılarla baş etme becerileri geliştirmelerine 

destek olur. 

 Öğrencinin kişisel özelliklerini, eğitsel ve mesleki 

ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla ihtiyaç 

duyulan ölçme aracını uygular; 

 Öğrencinin ya da grubun ihtiyaçlarına göre 

PSİKOLOJİK DANIŞMA sürecini belirler, uygular ve 

danışma sürecinde DANIŞAN DOSYASI ARACILIĞI 

İLE GEREKLİ KAYITLARI tutar. 

 Öğrencilerle yürütülen rehberlik çalışmalarının 

kayıtlarını tutar ve sonrasında öğrenciyi izler. 

 Hakkında danışmanlık tedbir kararı alınan çocuğa 

ve çocuğun bakımından sorumlu kişilere hizmet 

sunar. 

 Ortaokullarda öğrenci davranışları değerlendirme 

kurulunun ve ortaöğretim kurumlarında okul 

 Mesleklerin özelliklerini, ön koşullarını, eğitim, 

yetiştirilme ve staj olanaklarını, çalışma koşullarını; 

verilen bursları, eğitim ve iş gücü yetiştirme 

programlarını öğrenciler, öğretmenler ve velilerle 

paylaşır. Rehberlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir 

şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan 

durumlarda bireysel veya grupla psikolojik danışma 

ve görüşme yapmak üzere öğrenciyi ders saati 

içerisinde rehberlik servisine davet eder. Görüşme 

içeriğinin gizliliğini koruyarak görüşülecek 

öğrencinin yalnızca adını ve görüşme saatini eğitim 

kurumu idaresine bildirir. 

 Rehberlik servisinde gerçekleştirilen çalışmaların 

kaydını tutar, çalışmalara ait doküman arşivi 

oluşturur. 

 Bireylere ilişkin hizmetin gerektirdiği özel ve gizlilik 

içeren bilgileri,mevzuat ile yetkili kılınan makamlar 

dışında öğrencinin ve velisinin izni olmadan 

kimseyle paylaşmaz. 

 Rehberlik hizmetlerinin tanıtılması ve 

yaygınlaştırılması amacı ile materyal hazırlar ve 

gerekli tanıtım çalışmalarını gerçekleştirir.Merkezî 

sınavlara ait tercih döneminde görev alır. 

 Eğitsel değerlendirme ve tanılamada özel eğitim 
değerlendirme kuruluna üye olarak katılır. 

 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme 

ekibinde rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere 

görev alır. 

 Rehberlik ve araştırma merkezlerinin yürüttüğü proje 

ve ekip çalışmalarına ihtiyaç duyulması hâlinde 

katılır. 

 Öğrencinin ilgi, yetenek, değer, çevre koşulları ve 

kişilik özelliklerini de dikkate alarak alan, dal ve 

ders seçimi yapmasına, sosyal kulüplere 

yönelmesine destek olur. Üst eğitim kurumlarına ve 

programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir. 

 Görevlendirildiği takdirde komisyonla öğrenci alan 

eğitim kurumlarının kayıt döneminde görev alır. 

 değerlendirmelerini raporlaştırarak ilgililerle 

paylaşır. 

 Mesleki yönelim faaliyetlerinde güncel veri ve 

gelişmelerden faydalanmak için ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapar. 

 Psikolojik ölçme araçlarını uygularken, ölçme 

aracının uygulama yönergesinde belirtilen 

kurallara, bilimsel ve etik ilkelere uygun davranır. 

 Pansiyonlu eğitim kurumlarında, pansiyonda 

barınan öğrencilere verilecek rehberlik hizmetleri 

ile ilgili iş ve işlemleri eğitim kurumunda veya 

pansiyonda yürütür. 

 İhtiyaçlar doğrultusunda, ailelere, öğrencilere, 

öğretmenlere ve idarecilere yönelik ilgili kurum ve 



öğrenci ödül ve disiplin kurulunun önerisi ile 

rehberlik servisine yönlendirilen öğrenciyle görüşme 

yapar ve öğrencinin durumuna ilişkin raporu ilgili 

kurula sunar. 

 Eğitim kurumu idarecileri, öğretmenler, eğitim 

kurumu personeli ve ailelere yönelik rehberlik 

hizmetleri hakkında 

 Çalışmalarını rehberlik ve araştırma merkezi ile 

işbirliği içerisinde yürütür. 

 işbirliği sağlanması için müşavirlik yapar. 

 Sınavlarda görev alabilir; belleticilik ve nöbet görevi 

yapar 

 

kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim etkinlikleri 

gerçekleştirir. 

 Sunduğu hizmetlerin etkililiğini ve verimliliğini 

artırmak amacıyla araştırma, izleme ve 

değerlendirme çalışmaları yapar. 

 Eğitim kurumu müdürünün vereceği rehberlik 

hizmetleri ile ilgili diğer görevleri yapar. 

 

SINIF REHBER ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ 

 Eğitim kurumunun yıllık rehberlik planı çerçevesinde 

sınıfının yıllık çalışmalarını planlar. Bu planlamanın 

bir örneğini ders yılının ilk ayı içinde rehberlik 

servisine iletir; plan dâhilinde uygulamalarını 

gerçekleştirir. 

 Bireyi tanıma tekniklerinden uzmanlık bilgisi 

gerektirmeyenleri sınıfında uygulayarak sonuçlarını 

rehberlik öğretmeni ile paylaşır. 

 e-Okul sistemindeki öğrenci gelişim dosyalarının 

sınıf rehberlik hizmetleri ile ilgili bölümlerini doldurur, 

gerektiğinde rehberlik servisiyle iş birliği yapar. 

 Sınıfa yeni gelen öğrencilerin uyum sürecinde 

rehberlik öğretmeni ile iş birliği içerisinde çalışır. 

 Rehberlik öğretmeni ile iş birliği yaparak 

öğrencilerin ilgi, yetenek, değer, akademik başarı 

ve kişilik özelliklerine göre öğrenci meclisine, 

öğrenci kulüplerine, seçmeli derslere ve sosyal 

etkinliklere yönlendirme işlemlerini yürütür. 

 Sınıfındaki öğrencilerin risk altında olduğuna ilişkin 

veri elde ettiğinde gerekli desteği sağlamak üzere 

rehberlik servisine bilgi verir. 

 Öğrencinin, öğrenme stilini fark etmesine, öğrenme 

becerilerini geliştirmesine, akademik performansını 

artırmasına yönelik çalışmalarında rehberlik 

servisiyle iş birliği yapar. İlk Atama, Yer Değiştirme 

Suretiyle Atama, Adaylığın Kaldırılması 

 

 ▪ Rehberlik ve araştırma merkezi ve rehberlik ve 

psikolojik danışma servisi elemanlarının atama ve 

yer değiştirme suretiyle atamalan yürürlükteki 

mevzuat hükümlerine göre yapılır. 

 Resmî eğitim-öğretim kurumlarına atanacak aday 

psikolojik danışmanlar ilk olarak rehberlik ve 

araştırma merkezlerinde görevlendirilirler. 

Adaylıkları burada kaldırıldıktan sonra, eğitim-

öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik 

danışma servislerine dağıtımları yapılır. 

 Rehberlik ve araştırma merkezlerine yapılacak 

atama ve görevlendirmelerde, lisansüstü dereceye 

sahip olma, tercih nedenidir. 

 Sınıfıyla ilgili yürüttüğü rehberlik çalışmalarını, 

rehberlik hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve önerilerini 

belirten raporu ders yılı sonunda rehberlik servisine 

iletir. 

 Öğrenci hakkındaki özel ve gizlilik içeren bilgileri 

korur. 

 Bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlanmasında 

görev alır. 

 Eğitim kurumu müdürünün rehberlik hizmetleri ile 

ilgili vereceği diğer görevleri yapar. 

REHBERLİK SERVİSLERİNDE GÖREVLİ REHBERLİK 

ÖĞRETMENLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ 

 HAFTALIK 30 İŞ SAATİDİR. Günlük çalışma saatleri 

eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına 

göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar 

izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar. 

Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders 

seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak 

yapılacak çalışmalarda  

 izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilebilir. 

Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik 

danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara  

 yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi 

rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet 

alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. 

 Ancak bu durum yönetici olarak atanmalarına 

engel teşkil etmez. 

RESMÎ EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARINA ATANACAK ADAY 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR  

 

 ilk olarak rehberlik ve araştırma merkezlerinde 

görevlendirilirler.  

 Adaylıkları burada kaldırıldıktan sonra, eğitim-

öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik 

danışma servislerine dağıtımları yapılır. 

 Rehberlik ve araştırma merkezlerine yapılacak 

atama ve görevlendirmelerde, lisansüstü 

dereceye sahip olma, tercih nedenidir. 

 



 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ 

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: 

 

❖ Sosyal etkinliklerde rehberlik, danışmanlık ve 

gözetim görevini yürüten öğretmen 

 

GÖNÜLLÜ: 

 

❖ kendi isteğiyle dayanışma ve yardımlaşma 

amacıyla hiçbir maddi beklentisi olmadan 

sadece topluma faydalı olmak için fiziksel 

gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve 

deneyimini kullanarak öğrenci kulübü ve toplum 

hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan veli, 

üniversite, kurum ve kuruluşlar, 

KULÜP TEMSİLCİSİ: 

 

❖ Öğrenci kulübü çalışmalarını danışman 

öğretmen ile birlikte yürütmek üzere üye 

öğrencilerin aralarından seçtiği öğrenci 

SOSYAL ETKİNLİK 

 

❖ Öğretim programlarının yanında bilimsel, 

sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda 

öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile 

bu kapsamdaki diğer etkinlikler 

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU: 

 

❖ Sosyal etkinlikleri planlamak ve yürütülmesini 

koordine etmek amacıyla oluşturulan kurul, 

e-Portfolyo: 

 

❖ Öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin 

gelişimsel olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve 

yönlendirilmesi amacıyla okul içi ve okul dışındaki 

çalışmalar ile eğitim içerikli diğer faaliyetlere 

ilişkin belgelerin işlendiği elektronik ortamda 

tutulan dosyayı, 

SOSYAL ETKİNLİK ÇALIŞMALARI 

 

 öncelikle Ders Saatleri Dışında uygulanır.  

 zorunlu hâllerde ders saatleri içinde de 

uygulanabilir. 

 öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları 

kapsamında yürütülür. 

HER ÖĞRENCİ  

 

 en az bir sanat veya spor dalında beceri 

kazanacak şekilde uygun bir öğrenci kulübü 

ile ilişkilendirilir ve bu kulübün çalışmalarına 

katılır. 

bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

alanlarda  

 

 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA bağlı 

gençlik merkezlerinden de yararlanılır. 

sosyal etkinliklerle ilgili gelir-gider iş ve işlemleri  

 

 OKUL AİLE BİRLİĞİ tarafından yürütülür. 

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU  1 Müdür & Müdür Yardımcısı 

 3 öğretme 

 2 öğrenci 

 1 veli 

3 ÖĞRETMEN 

 Danışman Öğretmenler Arasından Müdür 

belirler 

2 ÖĞRENCİ 

❖ Öğrenci Kulübü Temsilcileri Kendi Aralarında 

Seçerler 

1 VELİ 

❖ Okul-Aile Birliği Belirler 

SOSYAL ETKİNLİKLER 

KURULU  

eğitim kurumunda bir 

eğitim ve öğretim yılı 

içerisinde yapılacak 

sosyal etkinliklerle ilgili 

iş ve işlemleri  

 EYLÜL ayından 

itibaren planlar ve 

yürütür.  
 eylül ayında 

yapılmış olan 

planlamaya ek 

olarak yeni 

planlamalar 

yapabilir ve 

kararlar alabilir. 

Sosyal etkinlikler kurulunun etkinliklerle ilgili 

planlama ve kararları 

 EĞİTİM KURUMU MÜDÜRÜNÜN ONAYINDAN 

sonra yürürlüğe girer. 

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU   Sene Başı Öğretmenler Kurulunda belirlenen 

anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve 

haftaların öğrenci kulüplerine dağılımını  

yapar ve okul müdürünün onayına sunar. 



Kurulun işbirliği yaptığı kişiler 

❖ DANIŞMAN ÖĞRETMENLER, 

❖ öğretmenler, 

❖ öğrenciler, 

❖ gönüllü veliler 

❖ diğer ilgililer 

Kurulun SEKRETARYA 

İŞLERİ  

 okul müdürlüğünce 

yürütülür. 

Kurul tarafından yapılan 

iş ve işlemler  

 öğretmenler kurulu 

toplantılarında 

değerlendirilir. 

Kurul, sosyal etkinlik 

başarı belgesi verilecek 

öğrencileri belirler 

listeyi  

 eğitim kurumu 

müdürünün 

onayına sunar. 

Çalışmalara katılan öğrencilere ❖ SOSYAL ETKİNLİK KATILIM BELGESİ verilir. 

Çalışmalarda üstün gayret gösterenlere ❖ SOSYAL ETKİNLİK BAŞARI BELGESİ verilir. 

Katkı sağlayan öğretmen, veli, üniversite, kurum 

ve kuruluşlara müdür tarafından  

 SOSYAL ETKİNLİK TEŞEKKÜR BELGESİ verilir. 

Açık öğretim okullarında okuyanlar ve ORTAOKUL 

SEVİYESİNDE OLANLAR 

 

❖ 15 (ONBEŞ) yaşını tamamlamamış olmak 

kaydıyla sosyal etkinliklere katılabilirler 

ORTAÖĞRETİM SEVİYESİNDE OLANLAR 

 

❖ 18 (onsekiz) yaşını tamamlamamış olmak 

kaydıyla sosyal etkinliklere katılabilirler 

her bir kulüp için   en fazla 2 iki kontenjan kullanılır. 

Sosyal etkinliklere katılanların, olumsuz bir fiil ve 

davranışı sosyal etkinlikler kurulunca tespit edilirse  

 EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNCE bu 

öğrencinin sosyal etkinliklere katılımı iptal 

edilir. 

Sosyal etkinlik çalışmalarında görev alacaklara   SERTİFİKA SAHİBİ OLANLARA ÖNCELİK verilir. 

Öğrenciler faaliyetlerde izinli sayılmaları sağlanır. 

Öğrencilerin aldığı belgeler  

 e-portfolyo kapsamında e-Okul Sistemi Sosyal 

Etkinlik Modülüne işlenir. 

Öğrenci kulübüyle ilgili sosyal etkinliklerin 

planlanması ve yürütülmesi 

 DANIŞMAN ÖĞRETMENİN gözetim ve 

sorumluluğunda  gerçekleştirilir. 

Öğrenci kulüplerinin amaçları, çalışma esasları ve 

tanıtımına yönelik açıklamalar 

❖ kurumu yönetimi 

❖ sosyal etkinlikler kurulu 

❖ DANIŞMAN ÖĞRETMENLER 

❖ SINIF/ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİNCE yapılır. 

Her öğrencinin   EN AZ 1 (BİR) 

kulübe üye olması 

zorunludur. 

Öğrencinin seçtiği 

kulüp, yaptığı 

çalışmalar ve belgeler 

 e-Okul sisteminde 

yer alan Sosyal 

Etkinlik Modülüne 

işlenir. 

KLÜP GİDERLERİNİ KARŞILAYANLAR 

❖ okul-aile birliği 

❖ gönüllü kişi 

❖ kurum veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî 

bağışlar 

KLÜP ÜYELİĞİ 

❖ Öğrencinin kulüp üyeliği, kulübe seçildiği 

öğretim yılıyla sınırlıdır. 

gezi öncesi görevli ve sorumlu öğretmenler 

tarafından  

 geziye ilişkin VELİ İZİN BELGESİ alınır ve gezi 

dosyasına konur.  

 velilerin de geziye katılımı sağlanır. 

Gezilerde 1 kafile başkanı ve 40 öğrenciye kadar ❖ en az 1, en fazla 2 öğretmen görevlendirilir. 

özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için 10 

öğrenciye kadar 

 en az 2 öğretmen görevlendirilir. 

 

okul öncesi eğitim kurumlarında 

her grup için  

 en az 1 öğretmen 

İl dışı ve yurt dışı gezilerde, okul öncesi çocukların   velisi ile birlikte götürülmesi zorunludur. 

şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler ile ekonomik 

durumları yetersiz görülen öğrencilerin gezi 

giderleri,. 

 okul-aile birliği ile gönüllü veli, kurum ve 

kuruluşlarca karşılanabilir 

ÖĞRETİM PROGRAMLARI KAPSAMINDA yapılacak 

geziler 

❖ ders saatleri içinde yapılmasına özen gösterilir. 

DİĞER GEZİLER 

 

 dersleri aksatmayacak şekilde hafta sonu 

veya resmî tatil günlerinde düzenlenmesine 

özen gösterilir. 

gezilerden dolayı yapılamayan dersler   takip eden derslerde yoğunlaştırılmış olarak 

tamamlanır. 

gezilerde öğrencilerin KAZA SİGORTA İŞLEMLERİ, 

geziye gidilecek araçların seçilmesi ve diğer 

konularda 

 Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesinde (EK-6) 

belirtilen hükümlere uyulur. 



EĞİTİM KURUMLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ belgeleri 

 İşletme Belgesi 

 Seyahat Acentesi İşletme Belgesi 

 B2 ve D2 yetki belgesi 

 Sürücü belgesi 

 Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1/SRC2) 

 Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1) 

 Psiko-teknik Raporu 

 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 

 adlî sicil kaydı belgesi 

NOT  

Kamu araçlarının kullanılması hâlinde 

sürücüsünde “Psiko-teknik Raporu” aranmaz. 

 

İŞLETME BELGESİ 
 Yükleniciye ait “İşletme Belgesi” veya yüklenicinin 

faal seyahat firması olduğunu gösteren belge. 

SEYAHAT ACENTESİ İŞLETME BELGESİ 
❖ Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilir 

B2 VE D2 YETKİ BELGESİ 
yurtiçi ve yurt dışı yolcu taşımacılığı yapacaklara  

(SRC1/SRC2) 
❖ yurtiçi gezilerde 

(SRC1) 
❖ yurt dışı gezilerde 

PSİKO-TEKNİK RAPORU 
❖ son 5 beş yıl içinde 

alınmış ve hâlen geçerli 

olan 

MYK MESLEKİ YETERLİLİK 

BELGESİ 
❖ okul servis araçlarının 

kullanılması durumunda 

 

ADLÎ SİCİL KAYDI BELGESİ 

❖ Araç sürücüsü/sürücülerin, 

muavin/muavinlerin, rehber kişi ve gezide görev 

alacak diğer personelin son 6 altı ay içinde 

alınmış olacak 

EĞİTİM KURUMU VE SINIF İÇİ YARIŞMALARIN 

 

❖ esaslarını ve yarışma konularını, okul 

müdürünün başkanlığında ilgili kulüp danışman 

öğretmenlerinin de katılacağı sosyal etkinlikler 

kurulu belirler 

OKULLAR ARASI YARIŞMALARIN 

 

❖ esaslarını ve yarışma konularını, il/ilçe millî 

eğitim müdürlüklerince oluşturulan komisyonca 

belirlenir. OKULLAR ARASI YARIŞMALAR il/ilçe millî 

eğitim müdürlüklerinin bilgisi ve izni dışında 

düzenlenemez. 

ULUSAL DÜZEYDE İSE  bakanlık izin verir 

ZORUNLU DURUMLARDA TEMSİL, YARIŞMA VE 

BENZERİ ETKİNLİKLERDE 

 

❖ en fazla 3 (üç) öğrenci için, sürücü ile birlikte 1 

bir öğretmenin rehberlik eder 

OKULUN YÖNETİCİSİNİN, ÖĞRETMENİN VEYA 

VELİLERİN ADINA KAYITLI  

 10 yaşından büyük olmayan araç ve aracın 

zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası 

bulunan özel araçlarla il sınırları içinde velinin 

yazılı izniyle taşıma yapılabilir. Buna ilişkin 

belgeler ilgili dosyada bulundurulur. 

Okullarda, Türk millî eğitiminin genel ve özel 

amaçlarına uygun, sosyal etkinlik çalışmalarını 

tanıtıcı nitelikte, belirli gün ve haftalara yönelik 

faaliyetlere katılımda bulunmuş olan öğrencilerin 

performanslarını veya ürünlerini içeren  

 duyuru, dergi, gazete, duvar gazetesi, broşür, 

afiş, yıllık ve benzeri yayınlar çıkarılabilir ve 

kurumun resmî internet sayfasında 

yayımlanabilir. 

ESER İNCELEME VE SEÇME KURULU 

❖ 1 Müdürün veya müdür yardımcısı 

❖ 2 öğretmen, 

❖1 ilgili sosyal etkinlikler öğrenci kulübü 

danışman öğretmen 

❖ 1 temsilci öğrenci 

Eser İnceleme ve Seçme Kurulu oluşturulur. 

 Eğitim kurumlarında bir ders yılında 

çıkarılacak yayınlar ve bunların sayısı sosyal 

etkinlikler kurulunca belirlenir ve eğitim 

kurumu müdürünün onayına sunulur. 

 Eser İnceleme ve Seçme Kurulunun yapmış 

olduğu inceleme, değerlendirme ve seçme 

işlemlerine ilişkin belgeler, yayımlanan 

eserlerin birer örneği ile duvar gazetelerinin 

kaldırılan nüshaları ilgili dosyasında 2 yıl 

süreyle saklanır. 

OKULUN İL VE İLÇE SINIRLARI İÇİNDE 

GERÇEKLEŞTİRECEĞİ SOSYAL ETKİNLİKLERE 

❖ eğitim kurumu müdürlüğü izin verir 

 

İL SINIRLARI DIŞINDA ETKİNLİKLERE ❖ mülkî idare amir izin verir 

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLERE   valilikçe izin verilir. 

İLÇE DIŞINDA YAPILACAK ETKİNLİKLERDE EĞİTİM 

KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ  

 en az 3 üç gün önceden resmî yazıyla il/ilçe 

millî eğitim müdürlüğünü bilgilendirir. 

OKULDA DÜZENLENECEK SOSYAL ETKİNLİKLERDE 

 

❖ okul müdürlüğü izin verir 

SOSYAL ETKİNLİKLER İLÇE DÜZEYİNDEYSE 

 

❖ ilçe millî eğitim müdürlüğü izin verir  

 



SOSYAL ETKİNLİKLER İL DÜZEYİNDEYSE 

 

❖ il milli eğitim müdürlüğü 

BİRDEN FAZLA İLİN KATILACAKSA YADA 

ULUSLARARASI İSE 

 

❖ Bakanlıkça ilgili mevzuatına göre izin verilir. 

MÜDÜRÜN GÖREVLERİ 

 sosyal etkinliklerin ilgili mevzuata uygun 

olarak eylül ayında planlanmasından ve 

verimli olarak eğitim ve öğretim yılı içinde 

yürütülmesinden sorumludur. 

 Gerçekleştirilecek sosyal etkinlikler 

dosyasında yer alan tüm belgeleri inceler, 

uygunluğunu değerlendirir ve onaylar. 

 Sosyal etkinlikler kurulunca eğitim kurumunda 

bir eğitim ve öğretim yılı süresince 

uygulanmak üzere eylül ayında hazırlanan 

Eğitim Kurumu Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma 

Planı (EK-7/a) ile değişen ve gelişen şartlara, 

oluşan istek ve ihtiyaçlara göre sosyal 

etkinliklerle ilgili sonradan yapılan ek 

planlamaları onaylar. 

 Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi, Sosyal Etkinlik 

Başarı Belgesi ve Sosyal Etkinlik Teşekkür 

Belgelerini imzalar. 

 Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti ile ilgili 

örnek etkinlik çalışmalarını; eğitim kurumu 

panosu, gazete ve dergilerinde, gerektiğinde 

ilgili birimlerin resmî internet sayfalarında 

yayımlatabilir. 

SINIF VEYA ŞUBE REHBER ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ 

 öğrenci kulüplerinin amaçları ve çalışmaları 

hakkında öğrencileri bilgilendirmek. 

❖ Öğrenci kulüplerine katılacak öğrencileri 

belirlemek. 

 

❖ Belirlenen öğrencileri e-Okul sisteminde yer 

alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlemek. 

❖ Öğrencilerin okul dışı etkinlikleri, kendi 

sınıf/şubesi ile birlikte yürüttüğü toplum hizmeti 

çalışmaları ve buna ilişkin belgeleri e-Okul Sistemi 

Sosyal Etkinlik Modülüne işlemek. 

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ 

❖ Kulüp ve toplum hizmetine katılan öğrenci 

listesini, sosyal etkinlikler kuruluna vermek. 

❖ Kulübe seçilen öğrencileri kulübün amaçları ve 

çalışmaları hakkında bilgilendirmek. 

❖ Çalışmalarda öğrencileri yenilikçi ve özgün 

fikirler üretmeye teşvik etmek. 

❖ Çalışmaların yürütülmesini, gözetim ve 

rehberliğini sağlamak. 

❖ Eğitim kurumu dışından sağlanacak desteklerle 

ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu 

bilgilendirmek ve buna ilişkin bilgi ve belgeleri 

müdürün onayına sunmak. 

❖ Öğrenci sosyal etkinliklerini ve buna ilişkin 

öğrencilere verilen belgeleri, e-Okul sisteminde 

yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlemek. 

 Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine 

etmek. 

❖ Öğrencilerle birlikte sosyal etkinlikler kurulunca 

yapılan planlamaları ve alınan kararları da 

dikkate alarak Öğrenci Kulübü Sosyal Etkinlik Yıllık 

Çalışma Planının (EK-7/b) hazırlanmasını 

sağlamak ve bu planı eğitim kurumu müdürünün 

onayına sunmak. 

❖ Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılmaları için 

Veli İzin Belgesinin alınmasını sağlamak. 

ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ 

❖ Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev dağılımını 

danışman öğretmene bildirir. 

❖ Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar, 

karar defterini tutar ve kulüp kapsamında yapılan 

çalışmalarla ilgili dokümanların dosyalanmasını 

sağlar. 

❖ kulübüyle ilgili yayınlar çıkarılması durumunda 

Eser İnceleme ve Seçme Kurulu üyeliğini yürütür. 

 

❖ Özel eğitim okulları ile anaokullarında birinci 

fıkrada sayılan görevler, danışman öğretmenlerce 

yapılır. 

❖ İlkokullarda bu görevler, danışman öğretmen 

rehberliğinde yapılır. 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR   sene başı öğretmenler kurulunda belirlenir. 

belirli gün ve haftaların eğitim kurumunun türü ve 

özelliği, eğitim kurumunda uygulanan öğretim 

programları 

 okutulan derslerle olan doğrudan veya 

dolaylı bağlantısı ile zümrelerin talepleri 

dikkate alınır. 

ANMA VE KUTLAMA ETKİNLİKLERİ  sorumlu kulüp öğrencileri tarafından 

yapılabileceği gibi sorumlu kulübün 

rehberliğinde aynı veya farklı sınıf veya 

kulüplere üye öğrencilerce de 

gerçekleştirilebilir. 



OKULLARDA KUTLANACAK ULUSAL VE RESMÎ 

BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ 

RESMİ OLANLAR 

❖ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 

❖ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 

❖ 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor 

Bayramı. 

❖ 30 Ağustos Zafer Bayramı. 

MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ 

Örneğin Bulunduğumuz İlin Kurtuluşu 

 

ULUSAL VE RESMÎ BAYRAMLAR İLE MAHALLÎ 

KURTULUŞ GÜNLERİNİN KUTLANMASINDA  

 Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş 

Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde 

Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği 

hükümlerine uyulur. 

 

BAYRAK TÖRENİ;  

 hafta başında ve sonunda, resmî tatil, millî 

bayram, genel tatil başlangıcında ve sonunda 

yapılır. 

 Bayrak töreninde yapılan konuşmalar, İstiklâl 

Marşı’nın söylenmesinden önce bitirilir. 

TÖRENLERİN YÜRÜTÜLMESİNDEN  

 eğitim kurumu müdürü sorumludur. 

TUTULACAK DEFTER VE DOSYALAR 

Sosyal etkinlikler dosyası içerisinde; 

❖ TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI 

❖ İLGİLİ KARARLAR VE TUTANAKLAR 

❖ ÖĞRENCİ KULÜPLERİNİN TOPLANTI KARAR 

DEFTERİ 

❖ EVRAK DOSYASI 

❖ TOPLANTI TUTANAKLARI BULUNUR 

 



 

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN PLANLANMASI 

PLAN 

 

❖ Bir işin gerçekleştirilmesinde uyulması tasarlanan tertip, düzen; ilkeler 

bütünüdür 

❖ Eğitim-öğretim etkinlikleri içinde ne öğretileceği öğrencilerce birlikte 

plânlanır ve onların neleri öğrenecekleri önceden bilinir. 

❖ Öğretimde ne öğretileceği öğrenciler tarafından açıkça bilinmeli ve 

onlarla birlikte plânlanmalıdır. 

PLÂN YAPMANIN 

GEREKLİLİĞİ 

 

❖ Eğitim-öğretim kurumlarında eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı 

girmek yasal yönden Zorunludur, eğitsel yönden gereklidir. 

❖ Eğitim ve öğretim plânlı, programlı olarak yapılan geliştirici bir 

çalışmadır. 

❖ Eğitim-öğretimin etkin, verimli olabilmesi plânlamaya gereken 

önemin verilmesi ve öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı girmeleri ile 

olanaklıdır. 

PLÂNLI ÇALIŞMANIN 

YARARLARI: 

 

❖ öğrenci merkezli, 

❖ çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını temel alan 

❖ uygulanabilir etkinliklere dayalı olur. 

ÖĞRETİMİN PLÂNLANMASI 

 

❖ öğretmenin eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl yapacağını 

düşünmesini sağlayarak verimini arttırır. 

ÖĞRETİM PROGRAMLARININ 

PLÂNLAMASI 

 

❖ öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak ne zaman ve 

hangi süreler içinde işleneceğinin düzenlenmesini sağlar. 

❖ Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır ve düzenli çalışmasını 

sağlar. 

❖ Hedeflere ulaştıracak en uygun öğrenme öğretme süreçleri ile araç 

ve gerecin seçilmesini, eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı 

girilmesini sağlar. 

❖ Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar. 

❖ Eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar. 

❖ Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı 

kazandırır. 

❖ Eğitim-öğretim etkinliğinde düşünceye açıklık kazandırır. 

 

 

 

PLÂN YAPMANIN İLKELERİ 

❖ Plânlar; çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezli, 

bireyselleşmiş öğretim, tam öğrenme, aktif öğrenme-öğretme ve 

disiplinleri arası çalışmaları esas alan uygulanabilir etkinliklere dayalı 

olmalıdır. 

❖ Plânlama çalışmalarında öğrenme-öğretme süreci, etkin hâle 

getirilerek eğitimdeki yeni gelişmeler, çevre özellikleri, öğrencilerin 

bireysel gelişim özellikleri (fiziksel, duygusal, bilişsel ve psikomotor) ile 

okul-çevre ilişkileri göz önüne alınmalıdır. 

❖ Plân, standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygulamada 

değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmalıdır. 

❖ Plân, Eğitim-öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumlarının özel 

amaçlarına uygun olmalıdır. 

❖ Plânda öğretim programlarına göre konular belirlenir. Ayrıca 

konuların işlenişinde kullanılacak öğrenme-öğretme yaklaşımları, araç 

gereç, kaynaklar, öğrenci etkinlikleri, gezi, gözlem ve deneyler göz 

önünde bulundurulur. 

❖ Her plân belli bir süreyi kapsayacak şekilde olur. 

❖ Plân, öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim dalına ve 

amacına uygun olur. 

❖ öğrencilerin planlama sürecine katılmaları demokratik vatandaş 

olmalarının da ilk ve en önemli şartıdır. 

PLÂN ÇEŞİTLERİ 

 

❖ Ünitelendirilmiş Yıllık Plân 

❖ Ders Plânı 

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK 

PLÂN 

❖ Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ünitelendirilmiş yıllık plân 

hazırlanırken her öğrenci için uygun yıllık amaçlar belirlenmeli ve 

bütünlük içinde ele alınarak ünitelerin seçimi ve süresi konusunda 

öğrenci performansı dikkate alınmalıdır. 



❖ Ünitelendirilmiş yıllık plân, öğretim yılı süresince ders vermekle 

yükümlü olunan sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da 

konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda 

işleyeceklerini gösteren, duruma göre zümre öğretmenler kurulu 

veya şube öğretmenler kurulu tarafından ortak hazırlanarak ders yılı 

başında okul yönetimine verilen çalışma plânıdır. 

 

 

 

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK 

PLÂN HAZIRLANIRKEN  

 

❖ Plân; Öğretim yılının başında hazırlanır. 

❖ Özel eğitime ihtiyacı olanlar için yapılacak plânlamada, öğrenci 

ihtiyaçlarının saptanması için belirli bir süre ayrılmalı ve bu süre plânda 

gösterilmelidir. 

❖ Ders işlenirken hazırlanan plânda yer alan başlıklar dikkate alınır. 

❖ Plân yapılırken zümre öğretmenleri ve şube öğretmenleri okulda, yıl 

uygulanacak haftalık ders dağıtım çizelgesinin kesin biçimini almasını 

bekler. 

❖ Hangi sınıflarda ve hangi günlerde derslerinin olduğunu öğrenir. 

❖ Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için plânlama, Millî Eğitim 

Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre 

Bireysel Eğitim Programları Geliştirme birimince yapılır, 

❖ Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders 

okutulacağı belirlenmelidir. 

❖ İşlenecek derslere ait ünitenin kaç konuya ayrılacağının mümkün 

olacağı ve konunun işlenişi için kaç ders saatine ihtiyacı olacağı 

saptanır. 

❖ Ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırken zümre öğretmenleri, haftalık 

ders saatleri toplamına ve aylar, yarıyıl esasına göre bir öğretim yılında 

toplam kaç gün ve kaç saat ders işleneceğini saptar. 

❖ Bu yapılırken tatil, bayram ve diğer özel günler belirlenerek çalışma 

takvimi hazırlanır. 

❖ Yıllık plân aylara göre haftalık çalışma süresini gösterir. 

 

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK 

PLÂNIN YAPILIŞI 

 

❖ Zümre ve şube öğretmenler kurulunda gezi, gözlem, inceleme, 

deney, ödev ve değerlendirme çalışmalarının belli hafta veya günler de 

toplanıp toplanmadığını araştırılır, bu konuda ortak önlemler alınmasını 

sağlanır. 

❖ Öğretmenler geçmiş yıllardaki uygulamaları da gözden geçirerek 

okulun durumuna göre plânlarını, kendileri veya zümre öğretmenler 

kurulu ya da şube öğretmeler kurulundaki diğer öğretmenlerle beraber 

yaparlar. 

❖ Hazırlanan plân okul müdürüne öğretim yılının başlamasından itibaren 

15 gün içinde onaylattırılır. 

❖ Öğretmen, ünitelendirilmiş yıllık plânın onaylanmış bir örneğini 

yararlanmak üzere yanında bulundurur. 

❖ Öğretmenler, özel eğitim gerektiren çocukların ihtiyaçları ve 

öğrenme hızları doğrultusunda BEP geliştirme birimi ile iş birliğine 

giderek plânlarını güncelleştirirler. 

DERS PLÂNI 

 
❖ bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve 

birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saatinde 

işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışma soruları, proje 

ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini içine alan birinci 

derecede sorumlu olduğu, zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin 

ortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plândır. 

❖ Ders plânının uygulanmasından ders öğretmeni sorumludur. 

❖ Öğretmen Kılavuz Kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı 

yerine kullanılır. 

❖ Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, eğitim-öğretim 

kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan 

(branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders plânı 

hazırlanır ve uygulanır. 

 

 

 

 

 



DERS PLÂNI; 

 
❖ Eğitim-öğretim çalışmalarını daha düzenli hâle getirmelidir. 

❖ Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli yönetilmesini 

sağlamalıdır. 

❖ Her dersin eğitim programına ve konuların özelliklerine uygun olarak 

işlenmesini sağlamalıdır. 

❖ Derslerde sürekliliği ve bütünlüğü sağlamalıdır. 

❖ Öğrenme ve öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri 

belgelemelidir. 

❖ Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin gerçekleştirilmesine katkı 

sağlamalıdır. 

❖ Eğitim-öğretim süreci ve öğretim programlarının değerlendirilmesinde 

geri bildirim sağlamaya uygun olmalıdır. 

❖ Eğitim teknolojilerinin kullanımına uygun olmalıdır. 

 

DERS PLÂNININ 

HAZIRLANMASI 

 

❖ Dersin doğası ve öğretim basamağındaki diğer derslerle olan ilişkisi, 

❖ İşlenecek konu örüntüsü, 

❖ Öğrencinin kazanımları ve hedef davranışları, 

❖ Konunun işleneceği tarih ve olası süre, 

❖ Konunun en etkin biçimde işlenebilmesi için gerekli olan eğitim araç-

gereç ile başvurulacak kaynakları, 

❖ Öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik etkinlikler, gerekiyorsa 

güvenlik önlemleri, deney ve gözlemi, 

❖ Konunun işleneceği sınıftaki öğrencilerin bireysel özellikleri ve 

farklılıklarının öğretim sürecinde göz önünde bulundurma, 

❖ İhtiyaçlarını belirleme ve öğrenme-öğretme yaşantılarında 

değerlendirme süreci 

❖ Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme 

etkinlikleri ve değerlendirme yaklaşımı, saptanır. 

❖ ÖRNEK DERS PLÂNININ içeriği aynı kalmak koşulu ile biçimsel olarak 

değiştirilebilir. 

❖ BU DERS PLÂNI, öğretmeni ilgili ders programında yer alan birbiri ile 

ilgili kazanımlar, hedef ve hedef davranışlar dikkate alınarak aynı ders 

için bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için 

yapılabilir. 

❖ Bu plân dersin kapsamı, öğrenci özellikleri, okulun ve çevrenin 

özellikleri dikkate alınarak her ders için ayrı ayrı yapılabilir. 

❖ Bu ders plânı ilköğretim 1-5 sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumlarında 

her bir ders için ayrı ayrı olmak kaydıyla günlük plân olarak yapılır. 

GÜNLÜK PLAN ❖ bir gün boyunca yapılacak tüm ders ya da etkinliklerin bir bütün 

olarak planlanmasıdır. İlkokul öğretmenleri ve okul öncesi eğitim 

öğretmenleri tarafından her gün hazırlanan ayrıntılı plandır. 

❖ Örneğin, ilkokullarda bir günde altı saat ders işlenmektedir. 

Öğretmenin o gün için belirlenen derslerde yapacağı tüm etkinlikleri 

tasarlaması günlük plan olarak adlandırılır. Oysa ders planı, sadece 

bir ders için yapılan, o ders saati içinde işlenecek konu ya da 

konularla ilgili kazanımlara ulaşmadaki öğretme-öğrenme 

etkinliklerinin tasarlanmasıdır. 

HER ÖĞRETMEN 

İSTENİLDİĞİNDE  

❖ ünitelendirilmiş yıllık plân ve günlük ders plânını okul müdürü ile 

denetleme yetkisi olanlara göstermek zorundadır. 

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK 

PLÂN VE GÜNLÜK DERS 

PLÂNLARI 

❖ okulun yöneticileri, zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri ve ders 

öğretmenlerinin ortak katkılarıyla hazırlanır. 

GÜNLÜK PLÂNLARIN TEK TİP 

OLMASI ZORUNLU DEĞİLDİR. 

❖ Farklı eğitim teorilerine uygun plânlar yapılabilir. Okul yönetimi bu iş 

birliğinin sağlanması için gerekli plânlamayı ve görevlendirmeleri 

yapar. 

HER EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

SONUNDA 

❖ ünitelendirilmiş yıllık plân ve günlük ders plânları; okulun yöneticileri, 

zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri ve ders öğretmeninin 

katılacağı bir toplantıda değerlendirilir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DERS PLANI HAZIRLAMA 

AŞAMALARI  

 

A. HAZIRLIK BASAMAĞI  

1) Dikkat Çekme 

2) Güdüleme 

3) Gözden Geçirme (Hedeften 

Haberdar Etme) 

4) Geçiş (Öğrenilenler Arasında 

İlişki Kurma) 

 

C. UYGULAMA BASAMAĞI  

1) Genellemeler Yapma 

2) Dikkati Sürdürme 

3) Alıştırmaları Planlama 

4) Geri Bildirimi Planlama 

 

 

 

B. SUNU BASAMAĞI  

1) İçeriği Sunma 

2) Ara Özet 

3) Tekrar Yapma 

 

D. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

BASAMAĞI 

1) Son Özet 

2) Düzey Belirleme 

3) Tekrar Güdüleme 

DİKKAT ÇEKME ❖ Öğrenme dikkatle başlar.Öğrencilerin dikkatleri üç değişik biçimde 

çekilebilir: 

1. SÖZEL UYARICILAR, 2. GÖRSEL UYARICILAR, 3. GÖRSEL VE SÖZEL 

UYARICILAR. 

GÜDÜLEME ❖ Öğrencilerin başarılarını etkileyen başlıca nedenlerden biri de konuya 

ilgi duymamalarıdır. Öğretmen dersin ilk dakikalarında bir şekilde 

öğrencilerin konuya ilgili olmasını sağlamalıdır. 

GÖZDEN GEÇİRME 

(HEDEFTEN HABERDAR ETME) 
❖ Öğrenciler dersin sonunda ne öğreneceklerini başta bilirlerse onu 

elde etmek için düzenlenen etkinlikleri takip eder ve bu etkinliklere 

isteyerek katılırlar.dersin hedefleri ile ilgili olan bu öğrenmeleri 

öğrencilerin anlayacağı bir şekilde somut olarak ortaya koymak gerekir. 

Hedef somut değil ise motive edici olmazlar. 

GEÇİŞ (ÖĞRENİLENLER 

ARASINDA İLİŞKİ KURMA) 
❖ Her yeni öğrenme bir önceki öğrenmeye dayalı bir sonraki 

öğrenmeye basamak oluştur. 

❖ Öğretmenin yeni bilgileri verirken önceki öğrenmelerden hareket 

etmesi öğrenmeyi kolaylaştırır ve öğrenmede süreklilik sağlar. 

❖ öğretme öncelikle öğrencilerin konuyla ilgili ön şart öğrenmelerinin 

düzeyi bilinmeli, öğretim etkinlikleri her öğrencinin bulunduğu seviyeden 

hareket edilerek düzenlenmelidir. 

İÇERİĞİ SUNMA 

 
❖ Karmaşık bilgileri anlamlı küçük parçalara bölünerek öğrencilere 

verilmesi bilginin daha kolay özümsenmesine yardımcı olur. 

❖ Bilgilerin verilme hızı öğrencinin öğrenme hızını aşmamalıdır. 

❖ Hızlı bilgi sunumu öğrencilerin bilgiyi işleme kapasitelerini 

aşacağından anlama olmaz ve öğrenme sürecinden kopmalar 

meydana gelir. 

ARA ÖZET: 

 
❖ Derste ara özetlemeler ve ders sonu genel özetleme olmak üzere iki 

tür özetleme yapılır.Ara özetlemeler, sunulan her konunu (her küçük 

adımın) arkasından yapılır. Özetleme belirli bir periyotta ve giderek artan 

bir aralıkta sonraki derslerde de yapılmalıdır.Araştırmalar aralıklı yapılan 

özetlerin bilgilerin hafızada kalma süresini artırdığını göstermiştir. 

TEKRAR YAPMA: 

 
❖ Tekrar öğrenilenlerin daha uzun süre hafızada kalmasına yardımcı 

olur. Ders süresince verilen bilgiler zaman zaman tekrarlanmalıdır. 

❖ Ayrıca tekrar ilk anlatışta öğrenemeyen öğrencilere yeniden öğrenme 

fırsatı verir. Özellikle zor konuların kavranmasında ve becerilerin 

kazandırılmasında tekrar gereklidir. 

❖ İnsan bir beceriyi tekrarlamadan öğrenemez.Tekrar belirli zamanlarda 

değil dersin değişik zamanlarında yapılmalıdır.Konu niteliğine ve 

öğrenenin yeteneklerine bağlı olmakla beraber, ara sıra yapılan 

tekrarlar sık sık yapılanlara göre daha etkilidir. 

 

GENELLEMELER YAPMA: 

 
❖ Verilen örneklerin yaşamdan, öğrencinin çevresinden alınması 

öğrendikleri bilgileri karşılaştıkları durumlara daha kolay uygulamalarını 

sağlar. 

❖ Örneklerin birbirinden farklı olması genellemelerini kolaylaştırır. 

DİKKATİ SÜRDÜRME 

 
❖ Öğrencilerin dikkatleri uzun süreli değildir. 

❖ Ders süresince dikkatler çeşitli iç ve dış faktörler nedeniyle dağılabilir. 



❖ Düz bir anlatımla öğrencilerin dikkatleri uzun süreli olmaz. 

❖ dersini sunarken, öğretim etkinliklerini öğrencilerin ilgilerini çekecek 

şekilde düzenlemeli, öğrenciyi aktif yapan birden çok yöntem ve 

tekniği bir arada kullanarak çoklu bir öğrenme ortamı oluşturmalı, 

dersini öğretim materyalleriyle zenginleştirmelidir. 

ALIŞTIRMALARI PLANLAMA 

 
❖ Uygulamada genel olarak öğrencilere bilgiler verilmekte, bunlarla 

ilgili alıştırmalar ya yapılmamakta ya da dersin sonunda bir ölçme ve 

değerlendirme etkinliği olarak planlanmaktadır. 

❖ Alıştırma bir ölçme ve değerlendirme etkinliği olmadığı için dersin 

sonunda yapılmamalıdır. 

❖ Alıştırma, dersin sunuşunda her bilgi biriminden sonra öğrencilerin, 

öğrendikleri bilgiyi uygulayabilecekleri bir durumu ifade eder. 

❖ Bu şekilde öğrencilere öğrendikleri bilgiyi uygulama fırsatı verilerek 

hem bilgileri kalıcı hale getirilir, hem de eksik ve yanlışlıklarını görmesi 

sağlanarak kendisine düzeltme imkânı tanınmış olur. 

 

GERİ BİLDİRİMİ PLANLAMA 

 
❖ Öğrenciler yaptıkları alıştırmalar ve verdikleri cevaplarla ilgili 

öğretmenin tepkisini bilmek, görmek isterler.Öğrenciler neyi doğru neyi 

yanlış yaptıklarını bilmesi yeni öğrenme ve alıştırmalarında daha dikkatli 

davranmalarına yardımcı olur. 

❖ Geri bildirimler öğrenciyi kırıcı olmamalı, onları öğrenmeye 

güdülemelidir. Sınıf içinde öğrencilere sürekli geribildirimlerde bulunmak 

dikkat ve öğrenme isteğine süreklilik kazandırır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

BASAMAĞI 

 

❖ Plânın son aşaması öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirme 

aşamasıdır. 

❖ Öğretmenler tarafında yapılan ölçme ve değerlendirme sonuçlarının 

farklı boyutları vardır. 

❖ Bu sonuçlar, öğrencinin başarı seviyesini göstermesinin yanında, 

öğretmene öğrenme durumlarının düzenlenmesi bakımından da yol 

göstericidir. 

SON ÖZET 

 
❖ Bu bölüme kadar bir ders saati içinde sunulması planlanan konunu 

sunumu, uygulama ve alıştırmaları, geri bildirim ve düzeltmeleri 

yapılmıştır. 

❖ Son bir özetleme ile dersin ana noktaları vurgulanır.burada dersin 

hedefi ile dersin ana noktaları arasındaki ilişkiyi öğrencinin görmesi 

sağlanır. 

DÜZEY BELİRLEME 

 
❖ Değerlendirme çalışmaları öğrencilerin düzeylerinin belirlenmesi 

amacıyla da kullanılabilir. Bu amaçla alınan dönütler gözlem formlarına 

işlenerek öğrencilerin başarı gelişimleri, eksikleri izlenebilir. 

TEKRAR GÜDÜLEME 

 
❖ Dersin sonunda öğrencilere sonraki öğrenmeleri için istek uyandırılır. 

❖ Güdülemedeki temel amaç sonraki öğrenmeler için ilginin 

devamlılığını sağlamaktır. 

 



 

 

SINIF YÖNETİMİ 

SINIF YÖNETİMİ 

 Sınıf yönetimi genel olarak, eğitim 

amaçlarının gerçekleştirilmesi için planlama, 

örgütleme, uygulama ve değerlendirme 

işlevlerine ilişkin ilke, kavram, kuram, model 

ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir biçimde 

uygulanmasıyla ilgili etkinliklerin tümüdür. 

 öğrenci davranışlarını denetleme ve 

düzenleme işidir 

 dersin amaçlarının öğrencilerde 

gerçekleşmesi için öğrencilerin tahtaya 

bakma, öğretmenlerini dinleme, ders çalışma 

ve ödev yapma gibi dersin ve okulun 

normlarına göre öğrencilerin davranmalarını 

sağlamaya zemin hazırlayacak şekilde 

öğrenci davranışlarını denetleme ve 

düzenleme işidir. 

SINIFIN İYİ YÖNETİLMESİ 

 eğitimde başarılı olmak için ilk adım olarak 

kabul edilir 

 öğretmenin liderlik rolü ön plana çıkmakta ve 

grup dinamizmini bilmesi önem 

kazanmaktadır. 

 sınıf yönetiminde başarılı olanlar genellikle iyi 

öğretmen özelliklerini taşımaktadırlar. 

 

 Öğretmenin bireysel özellikleri, ders verirken 

kullandığı öğretim stratejileri, yöntem ve 

teknikleri de sınıf yönetimini etkilemektedir. 

 Sınıf, öğrencilerle yüz yüze olunan bir yerdir. 

 Eğitimin hedefi olan öğrenci davranışının 

oluşması burada başlar. 

 Eğitim için gerekli birincil kaynaklar olan 

öğrenci, öğretmen, program, kaynaklar, 

sınıfın içindedir. 

SINIF YÖNETİMİNİN TEMEL AMAÇLARI 

1. Zamanın etkili bir biçimde kullanabilmesini 

sağlamak 

2. Öğrencinin derse devamsızlığını en aza 

indirgemek  

3. Sınıf kurallarını belirleyip öğrencilere 

benimsetmek ve uygulatmak  

4. Sınıfta öğrencide motivasyonu sağlamak  

5. Sınıfta etkili bir iletişim ortamı oluşturmak  

6. Sınıf yaşamının kolaylaştırılmasına yönelik 

öğrenci-öğrenci, öğrenci öğretmen ilişkilerini 

düzenlemek  

7. Sınıfta istenilen davranış düzenlemelerinin 

oluşturulmasını sağlamak 

I. SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI 

1) Fiziksel Boyutu 

2) Plan-Program 

3) Zaman 

4) İlişki Düzenlemeleri 

5) Davranış Düzenlemeleri 

FİZİKSEL BOYUTU 

❖ Sınıfın genişliği, 

❖ sınıf alanının çeşitli etkinliklerin yapımı için 

bölümlenmesi, 

❖ ısı, 

❖ ışık, 

❖ gürültü düzenekleri, 

❖ renkler, 

 

❖ temizlik, 

❖ estetik, 

❖ eğitsel araçlar, 

❖ oturma düzeni, 

❖ yerleşim düzeni, 

❖ öğrenci sayısı, 

❖ öğrenci yaş ve sınıf düzeyi, 

❖ öğrencilerin gruplanması,  

PLAN-PROGRAM 

❖ ünitelendirilmiş yıllık planların ve günlük ders 

planlarının yapılması, 

❖ kaynakların belirlenip dağılımının sağlanması, 

❖ iş ve işlem süreçlerinin belirlenmesi, 

 araç sağlama, 

❖ yöntem seçme, 

❖ öğrenci özelliklerini belirleme, 

❖ gelişimlerini izleme ve değerlendirme, 

❖ öğrenci katılımını düzenleme,  

ZAMAN 

❖ Etkili öğretim, öğrenmeye ayrılan zamanın 

çokluğuna ve etkili kullanımına bağlıdır. 

❖ Sınıf içinde geçirilen zamanın çeşitli etkinliklere 

dağılımı, 

❖ zamanın ders dışı ve bozucu etkinliklerle 

harcanmaması, 

❖ sıkıcılığın önlenmesi, 

❖ öğrencinin zamanının çoğunu okulda/sınıfta 

geçirmesinin sağlanması, 

❖ devamsızlığın ve okuldan ayrılmaların 

önlenmesi, bu boyut içinde görülebilir. 

İLİŞKİ DÜZENLEMELERİ 

1) Sınıf kurallarının belirlenip öğrencilere 

benimsetilmesi, 

 

2) sınıf yaşamının kolaylaştırılmasına yönelik 

öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ilişki 

düzenlemeleri, 

3) özellikle, bir sonraki boyut olan davranışı da 

şekillendirici etkinliklerdir. 



DAVRANIŞ DÜZENLEMELERİ 

❖ Sınıf ortamının istenen davranışı sağlayabilir 

hale getirilmesi, 

❖ sınıf ikliminin olumlulaştırılması, 

❖ sorunların ortaya çıkmadan önce tahmin 

edilmesi yoluyla istenmeyen davranışların 

önlenmesi, 

❖ sınıf kurallarına uyulmasının sağlanması, 

❖ yapılmış olan istenmeyen davranışların 

değiştirilmesi bu boyutta ilişkin olarak söylenebilir. 

❖ Sınıf yönetimi, başka açılardan da 

boyutlanabilir. 

2. SINIF YÖNETİMİNİN ÖĞELERİ: 

1. Sınıf Liderliği 

2. Sınıf Atmosferi 

3. Disiplin 

SINIF LİDERLİĞİ: 

❖ Öğretmenin etkili bir lider olması, öğrencilerle 

iletişim kurma ve öğrenciyi motive etme 

becerisine bağlıdır. 

❖ Öğretmenin, emreden, tenkitçi, sert, teşvik 

edici, yumuşak, dikkatli, şakacı, serbest bırakmayı 

seven vb. 

 öğrencilerin yetenekleri onun liderlik tarzını 

belirler. 

❖ Öğretmen otoriter, demokrat ya da 

vurdumduymaz bir lider olabilir. 

❖ Öğretmenin liderlik tarzları sınıfın genel 

atmosferini ve öğrencilerin davranışlarını etkilediği 

gibi, onun hangi davranış modelini tercih ettiği ile 

de doğrudan ilişkilidir. 

SINIF ATMOSFERİ: 

❖ Sınıfın fiziksel ve psikolojik çevre 

düzenlemesiyle ilgilidir. 

❖ Sınıf çevresi öğrenci davranışı üzerinde 

doğrudan etkilidir. 

❖ Çekici bir sınıf atmosferi öğrencileri öğrenmeye 

yönlendirir. 

❖ Öğretmen, öğrencinin psikolojik açıdan 

kendisini rahat ve güven içinde hissedeceği bir 

sınıf atmosferi oluşturmalıdır. 

DİSİPLİN: 

❖ “Disiplin” kavramı “ceza” kavramı ile 

karıştırılmamalıdır. 

❖Ceza yıkıcı davranışa tepkidir.  

❖Disiplin yıkıcı davranış ve bundan doğan tepkiyi 

önlemek içindir.  

Disiplinde önemli ilke; 

❖ bireyin kendi ihtiyaçlarının karşılanmasında 

sorumlu oldukları ve başka kişilerin davranışlarının 

bunu engellememesi gerektiğidir.  

Disiplinde ön koşul 

❖ Disiplin oluşturmada demokratik ilkelerin 

uygulanması önkoşuldur. 

❖ Anlamlı etkinlikler, uygun çevre, grupla 

çalışma, kendi kendini kontrol gibi kavramlar da 

Disiplin kavramı içinde düşünülebilir. 

SINIF ORTAMI 

❖ sınıfı oluşturan fiziksel düzenlemeler psikolojik 

durumlar ve öğrencilerin duyuş ve 

değerlendirmelerini etkileyen sosyal ve kültürel 

öğelerin etkileşiminin bir ürünüdür. 

❖ Bir benzerlik kurmak gerekirse “Bir insan için 

kişilik ne ise sınıf için de ortam odur.” denilebilir. 

SINIF ORTAMININ DEĞİŞKENLERİ 

Sınıftaki olumlu öğrenme-öğretme havasının 

değişkenleri arasında aşağıdaki öğeler 

sıralanabilir: 

 Kural ve beklentilerin açıklığı 

 Ödül ve teşvik 

 Öğretebilme yeteneği 

 Yüksek beklentiler 

 Öğrencilerin derse katılımını sağlama 

 Okul – aile İlişkileri 

 Grup normları 

 Öğretmenlerin kendi aralarındaki ve 

yönetimle ilişkileri 

 Fiziksel çevre 

SINIF ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN GELİŞİMSEL 

YAKLAŞIM ÖNERİLERİ 

❖ Sınıf ortamının zenginleştirilmesine ilişkin gelişim 

ihtiyaçları arasında aşağıdakileri sıralayabiliriz. 

– Ait olma 

– Özgüven 

– Kabul edilme 

– Sorumluluk 

– Takdir ve övgü 

– Yaratıcılık 

– Başarı 

– Deneyim 

SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER 

1. SINIF DIŞI DEĞİŞKENLER 

a) Çevre 

b) Aile 

c) Okul 

2. SINIF İÇİ DEĞİŞKENLER 

a) Fiziksel Ortam 

b) Eğitim Programları 

c) Kaynaklar/Araç Ve Gereçler 

d) Zaman Yönetimi 

e) Sınıfın Kuralları 



SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER 

 Sınıfı yönetmekle görevli öğretmen, bu 

görevini yerine getirirken sınıf içi öğretmen-

öğrenci ilişkilerini doğrudan veya dolaylı 

olarak etkileyen etmenleri göz önünde 

bulundurmak zorundadır. 

 Bu etmenler sınıf dışı ve sınıf içi değişkenler 

olarak iki başlık altında incelenebilir. 

1. SINIF DIŞI DEĞİŞKENLER 

❖ ÇEVRE, AİLE VE OKUL 

❖ Çünkü, sınıfa öğrenim amaçlı gelen öğrenci 

geldiği sosyal çevrenin kültürel değerlerini, aile içi 

ilişkilerinin ve içinde bulunduğu okulun örgütsel 

kültürü ve iklimini sınıf içi ilişkilerine doğrudan 

yansıtmaktadır. 

A. ÇEVRE  

OKUL ÇEVRESİ 

❖ veliler, okul aile birliği, işverenler ve basın gibi 

etkili gruplar oluşturur. 

❖ Okulun çevresi yakın ve uzak çevre diye ikiye 

ayrılır.  

YAKIN ÇEVRE 

öğrencinin günlük yaşamını sürdürdüğü oyun 

alanı, aile, okul, sınıf gibi çevreleri, 

UZAK ÇEVRE 

❖ öğrencilerin içinde yaşadıkları 

toplumun yaşam biçiminden, kültürel 

örüntüsünden diğer ülkelerde yaşayan insanların 

yaşam biçimine ve kültür örüntüsüne kadar uzanır. 

❖ Öğretmenin öğrencide istendik davranış 

değişikliğini sağlayabilmesi için toplumun değer 

yargıları ile okulda öğrencilere kazandırmayı 

hedeflediği değerleri uyumlu hale getirmesi 

gerekir. 

 Yetişkinler ve yetişkinlerin ilişkileri öğrenciler 

için model oluşturduğundan dolayı öğretmen 

kendi ilişki düzenini okulda öğretmeye 

çalıştığı ilişki ağıyla uyumlu hale getirmelidir. 

❖ Ayrıca, öğrenci davranışları üzerinde etkili olan 

oyun grupları, çeteler ve özenti gruplarının 

davranışları da dikkatle izlenmeli ve bu grupların 

olumsuz etkileri eğitsel kol etkinlikleriyle etkisiz 

hale getirilmelidir. 

 

AİLE 

❖ Eğitim ailede başlar. Kişilik yapısının temel 

davranışları büyük ölçüde ailede elde edilir. 

❖ Bunların sonradan değiştirilmesi çok güç olur. 

❖ Tembel-çalışkan, doğrucu-yalancı, pısırık-

girişken, bencil-diğercil benzeri ikilemlerin 

kazanılması ailede başlar, gelişir, çoğu zaman da 

pekişir. 

❖ Okulun bunları değiştirebilmesi güçtür, uygun 

çözüm, önceden aileyi etkilemektedir. 

 Öğrencilerin ailedeki birey sayısı, ailenin 

eğitim ve gelir durumu, aile içi ilişkiler ve 

eğitime karşı tutumları sınıf yönetimini 

doğrudan etkilemektedir. 

❖ Okul ve ailenin eğitim anlayışı birbirine 

yaklaştığı oranda, öğrencinin istendik davranış 

değişikliği göstermesi olasıdır. 

❖ Bu nedenle, öğretmen, öğrencilerin geldiği 

ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel durumları 

hakkında güvenilir bilgiler elde ederek onlara sınıf 

içinde yaklaşım göstermelidir. 

OKUL 

 Okulların amaçları, görevleri bağlı bulunduğu 

yasal ve toplumsal güçler tarafından 

önceden belirlenmektedir. 

❖ Okulda yer alan tüm insanlar, çevrenin 

özellikleri de göz önüne alınarak belirlenen bu 

amaç ve görevler doğrultusunda yeni bir örgüt 

kültürü oluşturur. 

❖ Okulların sahip olduğu örgütsel kültürü ve iklimi, 

okullarda eğitim öğretim sürecinde yer alan 

öğeler arasındaki ilişkiler başarıya taşımaktadır. 

❖ Sınıfın en yakın dış çevresi, üst sistemi olan 

okulun, her özelliği ve durumu, sınıf içini etkiler. 

 Okulun sosyo-ekonomik durumu, öğrenci 

sayısı, öğretmenin sınıfta kalış süresi ile 

öğrenci başarısı arasında ilişki vardır. 

❖ Çevrenin estetiği de öğrencilerin tutum ve 

davranışlarını etkilemektedir. 

❖Okul Sınıf İkliminin Önemli Bir Değişkenidir. 

❖ Okul ortamına iyi uyarlanamamak, eğitimin 

önemini kavrayamamak, öğrenciyi okulu terk 

etmeye kadar götürebilmektedir. 

❖ Sınıf yönetiminin uygunluğu okul yönetiminin 

kalitesine bağlıdır. Çünkü, olanakların üretimi, 

dağıtımı, kullanımı, düzeni, okul yönetiminin 

kalitesine göre değişir, bu kalite oranında sınıf 

yönetimine yansır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SINIF İÇİ DEĞİŞKENLER 

A. FİZİKSEL ORTAM 

SINIFTAKİ FİZİKSEL ORTAMIN ÖĞELERİ 

❖ öğrenci yaş ve sınıf düzeyi, 

❖ sınıfın donanımı, 

❖ yerleşim düzeni, 

❖ gürültü, 

 

❖ renk, 

❖ görünüm, 

❖ temizlik, 

❖ ışık, 

❖ ısı ve öğrenci sayısıdır. 

Okul öğrencinin ikinci evi, sınıfın da evin bir odası 

olduğu düşünüldüğünde, sınıfın fiziksel ortamı 

öğrencilerin fizyolojik gereksinimlerine ve öğretim 

etkinliklerine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

❖ Bu nedenle, sınıftaki öğrencilerin sayısı, sınıfın 

estetik görünümü, ışık, ısı, temizlik, gürültü düzeyi, 

sınıftaki fiziksel ortamın öğeleri olarak sayılabilir. 

❖ Sınıf etkinliklerini etkileyen iki tür gürültü vardır. 

DIŞARIDAN GELEN GÜRÜLTÜ 

❖ Bu gürültülerin kaynakları saptanmalı ve okul 

çevresiyle işbirliği yapılarak giderilmelidir.  

SINIF İÇİ GÜRÜLTÜ 

❖ öğretmenin belli bir süre sessiz kalması, gürültü 

yapan öğrenciye sorular sorarak derse katılımını 

sağlaması yoluyla giderilebilir. 

RENK 

KIRMIZI RENK  

❖ Bu renk heyecan verici, kışkırtıcı ve gerilim 

yaratıcı  

YEŞİL VE TURUNCU 

❖ Bu renkler uyarıcıdır. 

SINIF TEMİZLİĞİ 

❖ sınıfın teneffüslerde havalandırılmasına özen 

gösterilmelidir. 

❖ oksijen azlığı öğrencilerde dikkat azalmasına 

ve uyku haline geçmelerine neden olur. 

IŞIK  

❖ Aşırı aydınlatmanın veya yetersiz ışığın gözü 

yorduğu, ilgiyi dağıttığı ve zihnin gevşemesine 

neden olduğu bilinmektedir. 

❖ Öğrendiklerimizin yaklaşık %83’ü gözle 

edinildiğinden, ışığın dersliğe öğrencilerin 

solundan girmesi sağlanmalıdır. 

ISI  

❖ Aşırı ısı yüklenmesi ilginin ve dikkatin 

dağılmasına, zihnin gevşemesine ve diğer 

rahatsızlıklara neden olduğu bilinmektedir. 

❖ Bu nedenle, sınıftaki normal ısı 19,5-23 derece 

arası, yayılan ısı 16,5-20 derece arası ve hava 

akımı 150-500 mm/sn arası olmalıdır. 

❖ Öğrenci sayısının kalabalık olduğu sınıflarda 

grup çalışmaları ön plana çıkarken öğrenci 

sayısının az olduğu sınıflarda bireye yönelik ve 

bireyin katılımını esas alan etkinlikler ön plana 

çıkarılmalıdır. 

EĞİTİM PROGRAMLARI 

❖ Eğitim programları, okullardaki tüm etkinliklerin 

temeli olup, bireyde istendik davranış değişikliği 

meydana getirmek amacıyla yapılan tüm 

etkinlikleri gösteren planlardır. 

❖ Planlar oluşturulurken okulun bulunduğu çevre, 

çevrenin okuldan beklentileri ve öğrencilerin 

öğrenime hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate 

alınmalıdır. 

 

 

 Bu öğelerin dikkate alınmadığı her etkinlik bir 

noktada kesintiye uğrar. Bunun olası sonucu 

da, öğrenciler sınıf içinde ne yapacakları ile 

ilgili konular hakkında öğretmenin yerine 

birbirlerine soru yöneltir ve böylece sınıfta 

öğretmen öğrenciler üzerinde kontrolü 

sağlamada güçlük çeker. 

❖ Bu nedenle, eğitim programları oluşturulurken, 

bir yandan ülkenin gereksinim duyduğu insan tipi, 

diğer yandan eğitim-öğretim ortamına davranış 

değiştirmek üzere gelen öğrencilerin bireysel 

gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

KAYNAKLAR/ARAÇ VE GEREÇLER 

❖ Kaynakları; öğretmenler, veliler ve diğer ilgili 

kişilerin oluşturduğu canlı kaynaklar ve cansız 

araç ve gereçlerin oluşturduğu tepegöz(araç), 

asetat(gereç) gibi görsel-işitsel ve iletişim 

uydularından meydana gelen bir bütün olarak 

düşünebiliriz. 

❖ Bu araçlar öğrencilerin bilgi, beceri ve tutum 

kazanmalarında somutluk sağlayarak öğrencilerin 

öğrenme güdüsünü artırır ve kalıcı öğrenmeyi 

mümkün kılar. 

 

 

 

 

 

❖ Sınıfta görsel ve işitsel kaynaklar kullanmayan 

öğretmenler derslerini ilgi çekici hale 

getiremezler; bu da, öğretmenin öğrenciler 

üzerinde kontrolünü zayıflatan bir etmen haline 

gelir.  

 



 

ZAMAN YÖNETİMİ 

 Öğretmenler, sınıf etkinliklerini planlarken, 

derste yapılacak etkinliklere, dersin işleniş 

basamaklarına ve etkinliklerin durumuna göre 

zamanı iyi planlamalı ve sınıfın zamanının 

tümü istendik davranışların kazanılmasına 

yönelik kullanılmalıdır. 

 Bu, aynı zamanda, öğrencilerinde planlı 

çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlar. 

 Sınıfta zamanın etkin kullanımı ile ilgili 

planlama yapılmazsa, dersin belirli bir 

noktasında, ya dersin içeriği 

tamamlanmadan ders biter ya da hedeflenen 

konu dersin belirli bir anında biter. 

 Böylece, sınıfta etkinliklerin nasıl 

gerçekleştirileceği ile ilgili önceden zaman 

planlaması yapmayan öğretmenlerin, sınıfta 

kontrolü kaybetmesi söz konusu olabilir. 

 Bu nedenle, öğretmenin sınıfta ne zaman neyi 

yapacağını önceden planlaması gerekir. 

SINIFIN KURALLARI 

❖ Öğretmenin, sınıfta etkinlikleri daha sağlıklı 

düzeye çıkarması ve kontrolü sağlaması için 

sınıfın kurallarını çok yönlü düşünerek öğrencilerle 

birlikte saptaması gerekir. 

❖ Kuralları öğrencilerle birlikte belirlemenin 

önemli yararları aşağıda verilmiştir; 

1. Öğrencilerin kurallara uyma güdüleri yüksek 

olur, 

2. Kararlar yüksek nitelikte olur, 

3. Çocuklarla yetişkinlerin ilişkileri daha sıcak ve 

daha yakın olur, 

4. Çocukların öz saygıları, öz güvenleri artar ve 

yaşamlarını denetleyebildiklerini hissederler, 

5. Daha iç disiplinli olurlar ve sorumluluk duyguları 

artar. 

SINIFTA MOTİVASYON  

❖MOTİVASYON belirli bir davranışı başlatan, yön 

veren, devam ettiren veya belirli bir davranışın 

tercih edilmesini sağlayan güç anlamında 

kullanılır. 

❖ Sınıf ve okul ortamında motivasyonu etkileyen 

üç faktör vardır. 

❖ Bunlar ÖĞRETMEN, SINIFIN HAVASI VE 

ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMIDIR. 

❖ Öğretmenin öğrencilere iyi bir model olması, 

öğrencilere karşı sıcak samimi ve içten 

davranması motivasyonu artırmaktadır. 

❖ Sınıfın havası olumlu ise yani sınıfta geliştirilen 

kültürel değerler öğrencide öğrenciyi 

cesaretlendiren başarıya yönelten, rahat bir 

iletişimin olduğu, öğrencilerin fikirlerini rahatça 

ifade edebildiği bir şekilde oluşturulmuş ise 

öğrenci motivasyonu artmaktadır. 

SINIF İÇİ MOTİVASYON STRATEJİLERİ 

1) Öğrencilerin İlgilerini Anlayabilme 

2) Konunun Kullanılabilirliğini Açıklama 

3) Ödüller Kullanma 

 

ÖĞRENCİLERİN İLGİLERİNİ ANLAYABİLME 

❖ Yapılacak ilk şey öğrencinin merakını 

uyandırmak ve bu merakın devam etmesini 

sağlamaktır. 

❖ Öğretmen öğrencilerin ilgilerini farkında 

olmalıdır. 

❖ Öğrencilerin ilgilerini ortaya çıkaran öğretmen, 

bu ilgiler çerçevesinde öğrencilerde araştırma, 

keşfetme, merak duygusunu geliştirmelidir. 

❖ Öğrenciler konuyu ilginç buluyorlarsa derse 

daha etkin olarak katılırlar. 

 

ÖDÜLLER KULLANMA 

❖ Ödüllendirme öğrencinin amaca yönelik 

çabasının artırılmasında oldukça etkili bir yol olur. 

❖ Sınıf ortamında ödül olarak materyal ödüller, 

etkinlik ödülleri ve özel ayrıcalıklar, not ve takdir 

edilme ödülleri, toplumsal ödüller ve öğretmenin 

özel ilgisi, etkileşimi birlikte yapacağı etkinlikler 

kullanılabilir. 

KONUNUN KULLANILABİLİRLİĞİNİ AÇIKLAMA 

❖ Öğrenciler, sunulacak konunun kişisel 

ihtiyaçlarına karşılık vereceğine ve bu konunun 

kendi hedefleriyle ilişkili olduğunu düşünürlerse 

öğrenmeye motive olurlar. 

❖ Öğrencilerin Başarı Beklentisi Geliştirmelerine 

Yardımcı Olma Öğrenciler, başarıya 

odaklandıklarında motive olurlar. 

❖ Dersi İlginç Hale Getirme Dersin başında 

öğrencinin ilgisi çekildikten sonra, değişik öğretim 

yöntem ve teknikler kullanılarak öğrencinin 

ilgisinin devam etmesi sağlanabilir. 

❖ Aynı yöntem ve tekniklerin sürekli kullanımı 

öğrenci ilgisini azaltır. 

❖ Uygulanan her teknikten sonra farklı ve yeni bir 

teknik kullanılmalıdır. 

❖ Öğrencilerde İstek Uyandırma Öğrencileri, 

öğrenme sürecine motive olabilmeleri için 

konuyla ilgili olmaları gerekmektedir. 

❖ Model olma yoluyla öğrencide konuyu 

öğrenmeye isteklilik oluşturulabilir. 

❖ Öğrencilerde istek uyandırabilmek için, 

konunun önemini vurgulamak gerekir. 

❖ Dersi sunuş şekli, vurgulamalar, davranışlar ve 

mimikler konunun önemli olduğunu belirtmelidir. 



  

SINIFTA İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR 

❖ Sınıf içerisinde öğrenciler etkileşim yapısı 

içerisinde çeşitli davranışlarda bulunurlar; 

❖ öğretmeni dinleme, soru sorma, bir konuyu 

açıklama, arkadaşlarıyla konuşma, pencereden 

dışarıya bakma, sorulan soruya cevap verme, 

uyuma, yazma, espri yapma düşünme vb. bu 

davranışların hepsi çeşitli sıklık derecelerinde tüm 

öğrenciler tarafından gösterilir. 

❖ Ancak, bu davranışların algılanma biçimi; 

davranışı yapana, davranışın yapıldığı kişiye, 

davranışın yapıldığı zamana, davranışın yapılma 

şekline göre farklılık gösterir. 

❖ Sınıfta İstenmeyen Davranışların Görülmesin 

Temelinde Dört Ana Sebep Etkin Olarak Rol 

Oynamaktadır. Bunlar: 

1. Öğretilenlerin önemsiz ve sıkıcı olması ve 

öğretim esnasında iyi yapılandırılamaması, 

öğrencilerin akademik çalışmaya güdülenmesini 

engellemektedir. 

2. Sınıfta otoriter fikir ve kuralların hakim olmasının 

yarattığı sınırlamalara öğrenciler karşı 

çıkmaktadırlar. 

3. Öğretmenlerin akademik ve psikolojik açıdan 

kendine güvenlerinin zayıf olması dolayısıyla sınıfı 

kontrol etmede başarısız olmaktadırlar. 

4. Öğrenciler akranlarının dikkatini çekmek için 

ihtiyaç duyduğu bazı davranışları (istenmeyen 

davranışlar) gösterme arzusu içindedirler. 

İSTENMEYEN DAVRANIŞLARI GİDERME YOLLARI: 

❖ Sınıf ortamında istenmeyen davranış ortaya 

çıktığı zaman, öğretmenin hemen bunu fark edip 

giderme stratejisine karar vermesi 

gerekir. 

❖ Strateji belirlemede en önemli nokta, ortaya 

çıkan olumsuz davranışın niteliğidir. 

❖ Olumsuz davranışlar, dikkatsizlikten 

kaynaklanan geçici ve sonuçları itibariyle fazla 

rahatsız edici olmayan bir tarzda olabilir veya 

sürekli olarak görülen, öğretmene, gruba ve 

okulun fiziksel ve donanım yapısına zarar 

vermeye yönelik olup sonuçları itibariyle oldukça 

ağır problem ortaya çıkarabilecek bir tarzda 

olabilir. 

❖ Bununla birlikte istenmeyen davranışı ortaya 

çıkaran bireyin sınıf içerisindeki davranışlarının 

genel yapısı da dikkate alınabilir. 

❖ Genel anlamda problem yaratmayan, 

kurallara uyan ve sınıf faaliyetlerine katılmada 

istekli bir bireyin göstermiş olduğu olumsuz bir 

davranış ile sıklıkla problem davranışlar gösteren 

bir bireyin göstermiş olduğu bir davranış aynı 

şekilde incelenmesi yanıltıcı olabilir. 

❖ Davranışı yapan öğrenci niteliğinin de dikkate 

alınması gerekir. Yapılan olumsuz davranışın ne 

olduğuna ve sonucuna göre uyarı verilmelidir. 

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ 

 

 Öğrenci 

 Öğretmen 

ÖĞRENCİ 

❖ Öğrenciler, SINIF YÖNETİMİNİN TEMELİNİ 

OLUŞTURURLAR. 

❖ Sınıf yönetiminin temeli istendik davranış 

değişikliklerini yaratmak için öğrencilerde 

istenmeyen davranışların ortaya çıkmasını 

engellemektir. 

❖ Bireyleri davranışa iten etkenlerin temelinde 

tanınma, fark edilme ve değer kazanma gibi 

gereksinimler vardır. 

❖ Öğretmen sınıfta her öğrencinin kendi yeti ve 

becerilerini sergileyebilecekleri demokratik bir 

ortam sağlamalıdır. 

 Sınıf etkinliklerinin gerçekleştirilmesi 

sürecinde, küme oluşturmada, öğrenciler 

arasında iş bölümünde, sosyal etkinliklerde, 

sınıfla ilgili sorunların çözümü sürecinde 

öğrenciler var olmalı, karara katılmalı ve 

kararların yürütülmesinde görev almalıdır. 

❖ Sınıfta dersin hazırlanması ve yürütülmesinde 

tek yetkili öğretmen olduğundan öğretmen sınıfta 

her şeyi kendisi saptayarak baskıcı bir tutum 

sergilememelidir. Ancak, demokratik bir tutum 

sergilerken de tamamen serbest bırakıcı 

olmamalıdır. 

ÖĞRETMEN 

❖ Öğretmen öğrenci için her yönüyle bir model 

niteliği taşır. 

❖ Bu durumda da eğitimin niteliğini etkileyen en 

önemli öğedir. 

❖ Öğretmen okul ve sınıf ortamını canlandıran, 

öğretim için uygun, ilginç ve zevkli bir duruma 

getiren kişidir. 

❖ Ayrıca yönettiği öğretim etkinlikleri sırasında 

dolaylı ve dolaysız olarak öğrenciler üzerinde 

önemli izler bırakarak öğrencilerin tüm 

gelişimlerini etkilerler. 

 

 

 

 Öğretmen, öğrencileri için bir lider, rehber, 

model ve bir bakıma onların velisidir. 

Öğretmenle öğrenci arasında gözle 

görülmeyen bir kişilik alışverişi vardır. 

Öğretmenin kişiliğinin çeşitli nitelikleri 

durmadan çocukların kişiliklerine etki 

yapmaktadır. 

❖ Sınıf içindeki arkadaşlık anlayışı, iyi geçim, 

disiplin, düzen hep öğretmenin ya da 

öğretmenlerin kişiliklerinin yansımasıdır. 



NİTELİKLİ VE ETKİLİ ÖĞRETMEN 

 öğretmenlerin nitelikli olmaları beklenir. 

 Öğretmenlerin görevlerini en iyi şekilde yerine 

getirip getiremediklerinin önemli göstergeleri 

öğrencilerdir. 

 Öğrencinin sınıfa girişi ile ayrılışı arasındaki 

olumlu fark öğretmen katkısının ortaya 

konmasını sağlar. 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ 

1- Öğretmenlik bir amaç olmalıdır. Mesleğe 

severek ve isteyerek girilmelidir. 

2- Beden ve ruh sağlığı açısından öğretmenlik 

yapmaya engeli bulunmamalıdır. 

3- İnsanları sevmeli, onlarla çalışmaktan haz 

duymalıdır. 

4- Mesleğini yüksek gelir getiren diğer mesleklerle 

kıyaslamamalı, yüksek 

maaş beklentisi taşımamalıdır. 

5- Okumayı sevmeli, bilimsel gelişmeleri 

izlemelidir. 

6- Yurdun her köşesinde görev yapma konusunda 

istekli olmalıdır. 

MODEL OLARAK ÖĞRETMEN 

❖ Öğretmenler “öğrencilere model olma” rolünü 

üstlenmiş durumdadırlar. 

❖ Öğrenciler, öğretmenlerinin giyim şekillerini, 

konuşmalarını, demokratik ya da katı tutumlarını, 

sorun çözme yöntemlerini, değerlerini kendilerine 

örnek alma eğilimindedirler. 

❖ Öğretmenlerin, öğrencilerinin birer modeli 

olduklarını unutmamalarının eğitim amaçlarının 

gerçekleşmesi ve demokratik değerlerin 

kazanılmasında önemli bir yeri vardır. 

❖ Sınıfta disiplini sağlamanın geçerli ve güvenli 

yolu, sınıfın iyi yönetilmesinden geçmektedir. Bu 

da bazı temel ilkelere dayanır. Öğretmenin bu 

ilkeleri benimsemesi ideal öğretmen modelinin 

niteliklerini belirler. Bu nitelikler şöyle sıralanabilir. 

1. Güvenilir kişiliği olmalıdır. 

2. İnsan sevgisi ile dolu olmalıdır. 

3. Öğrencilerin bireysel farklılıklarının bilincinde 

olmalıdır. 

4. Öğrencilerin eğitim hakkına sahip olduğunun 

bilincinde olmalıdır. 

5. İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine 

saygılıdır. 

6. Tehdit ve korku yaptırımı yerine, sevgi ve saygı 

yaptırımı kullanmalıdır. 

7. İyi iletişim kurmalıdır. 

8. Öğrencilere değer vermelidir. 

9. Çifte standartlardan kaçınmalıdır. 

OTORİTER ÖĞRETMEN: 

❖ Otoriter bir sınıfta, öğretmen kendini etkin rolde 

tek başına görür ve öğrencileri açıklama ve 

bilgileri alan pasif alıcılar olarak düşünür. 

❖ Otoriter öğretmenler katı uygulamaları denetim 

merkezli yaparlar. 

❖ Öğrencilerin etkinliklerini yakından 

yönlendirirler. 

❖ Sınıfları için planlamayı yaparlar ve emredici 

davranırlar. 

MUHALEFETSİZ ÖĞRETMENLER 

❖ Öğrenciler ne yapmak istediklerine ve nasıl 

yapacaklarına karar verirler. 

❖ Muhalefetsiz öğretmenler karşıt uçlara giderler. 

❖ Öğrencilerin seçimlerine ve etkileşimlerine 

karışmamayı taahhüt ettiklerinden, öğrenci 

yönlendirmesi ve ders planlamasından kasıtlı 

olarak çekinirler, böylece gerçekten hiçbir 

şekilde liderlik etmezler. 

❖ Sınıftadırlar ve soruları yanıtlayabilirler. Fakat 

gerekli olarak öğrencilerin kendi önceliklerini 

izlemelerine izin verirler. 

DEMOKRATİK ÖĞRETMENLER 

❖ Demokratik öğrenme-öğretme durumunda 

öğretmenler demokratik grup liderleri 

rolündedirler. 

❖ Ana amaçları öğrettikleri alanda önemli 

sorunların çalışmasında öğrencilere liderlik 

etmektir. Böyle çalışma anlayışların ve kanıtların 

verme-alma değişimini, diğerlerinin düşüncelerine 

saygı duymayı önceden varsayar. 

❖ Demokratik bir sınıfta öğretmenin düşünceleri 

öğretmen ve öğrenci eleştirisine bağlıdır. Bu 

şekilde hem öğretmen hem öğrenci öğrenir. 

İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİNE 

YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 

1. İnsancı (Karışmacı Olmayan) Yaklaşım 

2. Pazarlık Yaklaşımı 

3. Davranışçı Yaklaşım: 

 

İSTENMEYEN DAVRANIŞLARA KARŞI ALINACAK 

ÖNLEMLER: 

❖ İstenmeyen davranışları azaltmanın bir yolu, 

istenenlerin başlatılması, çoğaltılması, 

güçlendirilmesi ile olur. 

❖ İstenen davranışları çoğaltmak yolu ile 

istenmeyenleri azaltmak ödül yanı da 

 

 

olduğundan daha az tepki ve daha çok destek 

gören olumlu bir yaklaşımdır. 

❖ Bunun için isteneni çağrıştırıcı davranmak, 

istenen davranışa inandırmak, istenen davranışı 

güçlendirmek, kolaylaştırmak olumlu yön ve 

yöntemlerden bazılarıdır. 



İNSANCI (KARIŞMACI OLMAYAN) YAKLAŞIM: 

❖ Bu yaklaşımın temelinde insanın doğru 

yapacağına inanmak ve güvenmek vardır. 

❖ Eğer insan yanlış yapıyorsa bunu düzeltmek 

için dış etkiden çok o insanın iç dünyasındaki 

anlayış uyandırılarak kendi kendine doğruya 

ulaşması sağlanmalıdır. 

PAZARLIK YAKLAŞIMI: 

❖ Bu yaklaşımın temelini “her şeyin bir bedeli 

vardır” anlayışı oluşturur. 

❖ Öğrenci sınıfta istenmeyen bir davranışta 

bulunuyorsa bunun sorumluluğunu almak ve 

sonucuna katlanmak zorundadır. 

DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM: 

❖ Bu yaklaşım temelinde davranışçı psikoloji 

görüşünün ilkelerinden yararlanarak, sınıfta 

istenmeyen davranışların değiştirilmesine dayanır. 

❖ İstenmeyen davranışların oluşmasına göre farklı 

stratejiler kullanılır. 

❖ Bunlar, sorun davranışı gözlemlemek, pekiştireç 

vermek, istenmeyen davranışı söndürmek, 

öğrencilerle anlaşmak, yaklaşık istendik 

davranışları kabul etmek ve derse dönmektir. 

PEKİŞTİREÇ, PEKİŞTİRME VE PEKİŞTİREÇ TÜRLERİ 

❖ İstendik davranışın arkasından verilen ve 

davranışın artmasını ya da kalıcı olmasını 

sağlayan herhangi bir UYARICıya pekiştireç denir. 

❖ İzlediği davranışın gerçekleşme olasılığını 

arttıran veya davranışın sürmesini sağlayan 

uyaranların ortama eklenmesi veya çekilmesi 

sürecine ise pekiştirme denir. Pekiştirme olumlu ve 

olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır. 

OLUMLU PEKİŞTİRME; ileride yapma 

❖ Bir davranışı izleyen ortamda bir uyaranın 

eklenmesiyle o davranışın ilerde yapılma 

olasılığının artmasıdır. 

❖ Olumlu pekiştirmede yer alan uyarana 

pekiştirici uyaran veya kısaca pekiştireç denir. 

❖ Gülümseme, aferin deme, para verme, şeker 

verme v.b. 

 

PEKİŞTİREÇ TÜRLERİ 

1. Birincil Pekiştireçler (Öğrenilmemiş Pekiştireçler) 

2. İkincil Pekiştireçler (Öğrenilmiş Pekiştireçler): 

a. NESNEL PEKİŞTİREÇLER 

b. ETKİNLİK PEKİŞTİREÇLERİ 

b) SOSYAL PEKİŞTİREÇLER 

c) SEMBOL PEKİŞTİREÇLER 

OLUMSUZ PEKİŞTİRME ileride yapmama 

❖ Bir davranışı izleyen durumda ortamda bir itici 

uyaranın çekilmesiyle o davranışın ilerde yapılma 

olasılığının artmasıdır. 

❖ Parmak kaldırarak söz alan öğrenciye aferin 

demek veya ‘’ parmak kaldırarak söz istediğin 

için yıldız kazandın’’ demek Olumlu pekiştirmedir. 

❖ Azarlanmamak için özür dileme davranışı ise 

ilerde özür dileme davranışında artışa vesile 

oluyorsa Olumsuz pekiştirme söz konusudur. 

 Olumsuz pekiştirme bir itici uyaranın ortaya 

çıkmasının engellenmesi (kaçınma-Sürekli 

arkadaşlarını dürtükleyen çocuğun sırada tek 

başına oturtulması gibi) ya da sürmekte olan 

bir itici uyaranın sona ermesi (kaçma-

Dışardan çok kötü koku gelmesi durumunda 

pencereyi kapatma gibi) biçiminde de 

olabilir. 

1. BİRİNCİL PEKİŞTİREÇLER (ÖĞRENİLMEMİŞ 

PEKİŞTİREÇLER) 

❖ Doğal yaşamı sürdürmek için gerekli olan ve 

biyolojik önem taşıyan yiyecek, içecek, barınma, 

uyku gibi uyaranlar olup, öğrenme olmadan 

edinilirler. 

❖ Daha çok okul öncesi dönemde kullanılırlar. 

Eğitim düzeyi arttıkça kullanılabilirlikleri 

azalmaktadır. 

2. İKİNCİL PEKİŞTİREÇLER (ÖĞRENİLMİŞ 

PEKİŞTİREÇLER): 

❖ Öğrenme sonucunda pekiştirici özellik 

kazanmış pekiştireçlerdir. 

❖ Yaşamsal bir önem taşımamalarına rağmen 

davranışların arttırılmasında ve sürdürülmesinde 

etkili biçimde kullanılabilirler. 

❖ Birincil pekiştireçlerle kullanımı sonucu tek 

başlarına pekiştireç olma özelliği 

kazanabilirler(koşullu uyarıcı). Bunlar 4 grupta 

toplanabilir. 

A) NESNEL PEKİŞTİREÇLER: 

❖ Eşya, yiyecek, oyuncak ya da araç-gereç ve 

materyaller vb. pekiştireçlerdir. 

B. ETKİNLİK PEKİŞTİREÇLERİ: 

❖ Şarkı söylemek, yap-bozla oynamak, şiir 

okumak, kitap okuma, oyun oynama, tv. izleme 

gibi sözel ya da bedensel bir uğraşı gerektiren 

pekiştireçlerdir.(Az tercih edilen bir etkinliğin 

ardından çok tercih edilen bir etkinliğin 

yapılmasına izin vermek, az tercih edilen etkinliğin 

yapılmasını artırır. [Premack ilkesi]) 

SOSYAL PEKİŞTİREÇLER: 

❖ Gülümseme, alkışlama, baş ile onaylama, göz 

kırpma gibi “Sözsüz ifadeler”; kucaklama, başını 

okşama, sırtını sıvazlama, yüzüne dokunma, 

makas alma gibi “Bedensel iletişim”; Öğretmen 

masasının yakınına oturma, yemek saatinde yan 

yana oturma, birlikte sınıf panosunu yerleştirme 

gibi  

“Sosyal ortamlarda yakınlık”; Bahçede 

oynamasına izin verme, sınıf defterini okul 

müdürüne götürme gibi “Ayrıcalık tanıma”; aferin, 

ne kadar güzel, bunu sen mi yaptın, çok iyi bir iş 

gibi “Övgü sözcükleri ya da sözcük grupları” 

sosyal pekiştireçlerdir. 



SEMBOL PEKİŞTİREÇLER: 

❖ Kendi başlarına anlamı olmayan ama başka 

pekiştireçlere dönüştürülebilen sembollerdir. 

❖ Para, gazete kuponları, yıldızlar, jeton, marka 

vb. pekiştireçlerdir. 

❖ Uygulamada ilk olarak başvurulması gereken 

pekiştireçler ikincil pekiştireçler olmalıdır. 

❖ İkincil pekiştireçlerden de sosyal pekiştireçler 

doğal ve kolay uygulanır olmaları nedeniyle 

öncelikle tercih edilmelidir. 

❖ Pekiştireç kullanımında şu hususlara dikkat 

edilmelidir; 

- Nelerin pekiştirildiği dikkatle izlenmelidir. 

- Anında pekiştirme sağlanmalıdır. 

- Öğrenilmiş pekiştireçler (İkincil Pekiştireç) tercih 

edilmelidir. 

- İlerlemeler pekiştirilmelidir. 

- Pekiştireç bireyin özellikleriyle (İlgi alanı, kişilik, 

gelişim düzeyi vb.) uyuşmalıdır. 

SINIFTA DİSİPLİN SAĞLAMA 

❖ Öğretmenin sınıfta disiplini sağlaması iki başlık 

altında ele alınabilir. 

❖ Birincisi sorun ortaya çıkmadan önce alınacak 

önlemler, diğeri ise ortaya çıktıktan sonra nasıl 

tepki gösterileceği ile ilgilidir. 

1. DİSİPLİN SORUNU ÇIKMASINI ÖNLEYİCİ 

YÖNTEMLER: 

❖ Önleyici yöntemler, öğretmenlerin istenmeyen 

veya sınıf düzenini bozucu davranışlar meydana 

gelmeden önce aldıkları önlemlerdir. 

❖ Bu yöntemlerden bazıları şunlardır: - Planlı 

çalışmak - Akıcı etkinlik - Tutarlılık - Öğretmen 

Kontrolü - Kurallar Belirlemek 

2. DİSİPLİN SORUNUNA TEPKİ YÖNTEMLERİ: 

❖ Öğretmenler tarafından sorun olan davranışa 

karşı gösterilen tepkilerin çoğu oldukça kısa ve 

sıradan bir gözlemci tarafından fark 

edilemeyecek türden kısa süreli tepkilerdir. Bu tür 

tepkiler daha çok öğretmenin kesilmesini 

istemediği ve öğrencilerin dikkatini derse 

odakladıkları durumlarda kullanılır. Bunlar: 

– Görmezlikten Gelmek – Fiziksel Yakınlık – Göz 

Teması ve Sözsüz Uyarıcılar Kullanmak – Yeniden 

Yönlendirmek – Vazgeç ifadeleri ve Uyarıcılar 

Kullanmak – Güçlü Vazgeç ifadeleri kullanmak – 

Öğrenciyi Yalnız Bırakmak veya Yerini Değiştirmek 

– Sözel Azarlama ve Mesajlar Vermek – Eleştirmek 

– Sessizlik Zamanı Vermek – Öğrenci ile Konuşmak 

– Problemi Tanımak ve Çözmek 

SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI (MODELLERİ) 

❖ Toplumsal gelişmelere koşut olarak eğitim 

alanında gözlenen gelişmeler doğrultusunda sınıf 

yönetimi alanında da değişik yaklaşımların ortaya 

çıktığı gözlenmektedir. 

❖ Geleneksel, tepkisel, önlemsel, çağdaş, 

gelişimsel ve bütünsel yaklaşım olmak üzere altı 

başlıkta ele alınan bu yaklaşımlar incelendiğinde; 

- Baskıcılıktan demokratikliğe 

- Şekil yönelimlilikten amaç yönelimliliğe 

- Öğretmen merkezlilikten Öğrenci merkezliliğe 

doğru bir gelişim gösterdiği öne sürülebilir. 

1. GELENEKSEL YAKLAŞIM ezberci 

❖ Öğretmenin önceden tek başına belirlediği sınıf 

kurallarına öğrencilerin sorgulamadan uymaları 

beklenir. 

❖ Öğretmenin sınıf içindeki odaklandığı konu, 

istediklerinin öğrenciler tarafından nasıl yerine 

getirileceğidir. 

❖ Uzun yıllar eğitim kurumlarında uygulana gelen 

bu yaklaşımda öğretmenlerden bilgi aktarmaları, 

öğrencilerden ise, öğretmenin aktardığı bilgileri 

sorgulamadan doğru kabul ederek ezberlemeleri 

beklenir. 

2. TEPKİSEL YAKLAŞIM 

❖ Bu yaklaşımda, sınıf içinde oluşan istenmeyen 

durum ya da davranışların değiştirilmesi 

amaçlanır. 

❖ Bunun için, sınıfta istenmeyen bir durum ya da 

davranış ortaya çıktığında hemen tepki verilmesi 

söz konusudur. 

 Gruptan çok bireye yönelik tepkileri içeren bu 

yaklaşımın sınıfta çok sık kullanılması 

öğretmenin sınıf yönetimi yeterliklerinin 

azlığının göstergesi olarak kabul edilir. 

3. ÖNLEMSEL YAKLAŞIM 

❖ Öğretmenin sınıfta ortaya çıkabilecek 

istenmeyen durum ya da davranışları önceden 

kestirerek önlemler almasını içerir. 

❖ Bu yaklaşımda, sınıfta öğretimi aksatacak 

sorunların ortaya çıkmasına olanak vermeyen 

düzenlemeler yapmak amaçlanır. 

4. ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM 

❖ Öğrencinin duygusal, zihinsel ve düşünsel 

gelişimlerine hizmet eden bir yaklaşımdır. 

❖ Merkezde öğrenci vardır. Geleneksel 

anlayıştaki otoriter anlayış yerini etkileşime 

bırakmıştır. Esnek ve katılımcı bir şekilde 

yapılandırılmıştır. 

 

❖ Sınıfta yapılacak etkinlikler, uyulması gereken 

kurallar demokratik olarak tüm sınıfın katılımıyla 

belirlenir. 

❖ Böylelikle bireylerin kendi planladığı etkinliklere 

katılma, kendi koyduğu kurallara uyma 

eğiliminden dolayı daha fazla verim elde edilir. 

❖ Öğretmen, davranışlarıyla öğrenciye model 

olur. 

 

 

 



5. GELİŞİMSEL YAKLAŞIM 

❖ Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişim düzeyleri 

göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen sınıf 

yönetimi yaklaşımıdır. 

❖ Bu yaklaşımda, sınıf içindeki öğretim etkinlikleri 

ve oluşturulacak kurallarda öğrencilerin gelişim 

evrelerine uygun seçimler yapılması söz 

konusudur. 

6. BÜTÜNSEL YAKLAŞIM 

❖ Sınıf yönetimi yaklaşımları içinde sistem 

yaklaşımı olarak da adlandırılabilecek bütünsel 

yaklaşımda, sınıf yönetiminde yerine göre tüm 

yaklaşımların kullanılması söz konusudur. 

❖ Bu yaklaşımda ayrıca, sınıfın çevresinin sınıf 

içine etkisi de göz önünde bulundurularak 

öğrencilerin okul, aile ve arkadaş çevresi de göz 

önünde bulundurulur. 

 



 

ÖĞRENME ORTAMLARI 

I. ÖĞRETİM YAPMA  1. Dikkati Çekme ve İlgi  

2. Önceden Öğrenilenlerle Konu Alanı Arasında Bağ Kurmak  

3. Öğrencinin İhtiyacı İle Konu Alanı Arasında Bağ Kurmak  

4. Öğrenciye Amaçlara Ulaşma Yollarını Bildirmek  

5. Öğrenciye Dersin Amacını Bildirmek  

6. Öğrencileri Öğretim Etkinliğine Katmak  

7. Alan Uzmanına Bilgi Sundurmak  

8. Dersi Özetlemek  

9. Dersi Değerlendirmek Ve Eksikleri, Yanlışları Gidermek  

10. Öğrenciyi Bir Sonraki Derse Hazırlamak 

 

DİKKATİ ÇEKME VE İLGİ 

1. Birkaç Saniye Hiçbir Şey Yapmadan Sınıfı İzlemelidir.  

2. Alçak Sesle Konuşmaya Başlamalıdır.  

3. Sınıf Ortamında Fark Edilir Bir Şey Yapmak, Örneğin Işıkları Yakmak Ve 

Söndürmek, Perdeleri Kapamak  

4. Güncel Bir Olay Veya Konu İle İlgili Bir Şey Söylemelidir.  

5. Elinde Dikkati Çekecek Alet Veya Nesne İle (Örneğin Sınav Kâğıtlarıyla; 

Ders Araçlarıyla) Derse Girmelidir. 

ALGIDA SEÇİCİLİK  organizma (birey, öğrenci...) çevreden gelen uyarıcıların (ses, ışık, 

koku...) bazılarını seçer. Buna “ALGIDA SEÇİCİLİK” denir. 

 

 

DİKKATİ ETKİLEYEN 

ETMENLERİN EN 

ÖNEMLİLERİ 

❖ Yabancı ve farklı uyarıcılar dikkat çekicidir. parlak renkler, sesteki artış 

veya azalmalar, jestler, eğitim materyalleri, mimikler. 

❖ Çok yalın ve karmaşık uyarıcılardan çok, orta derecede karmaşık 

uyarıcılar daha dikkat çekicidir. 

❖ Öğrenciye ne çok zor, ne çok kolay soru sorulmalıdır, sunulan materyal ne 

çok kolay ve basit ne de çok karmaşık olmalıdır. 

❖ Altı çizili, italik, kalın, renkli kalemle yazılan yazılar, çerçeve içine alınan 

bilgiler dikkat çeker. 

❖ Öğrencinin beklenti ve ihtiyaçları dikkati etkiler. Öğrencinin ilgi ve 

ihtiyacına uygun bilgiler daha çok dikkat çeker. 

❖ Öğrencinin ilgisi yönünde eğitim öğretim vermek, onun dikkatini 

çekmemizi kolaylaştırır. 

 Öğretmen konuyu bol örnekle vermeli, konunun önemini, yararını 

hissettirmeli ve gerekirse açıklamalıdır. 

 

ÖNCEDEN 

ÖĞRENİLENLERLE KONU 

ALANI ARASINDA BAĞ 

KURMAK 

❖ Öğrencinin okulda karşılaştığı yeni bilgiye yüklediği anlamlar onun eski 

öğrenmelerine (önceki öğrenmelerine – ön öğrenmelerine) büyük oranda 

bağlıdır. 

❖ Bu nedenle öğretmenler; öğrencilerinin dersle ilgili ön öğrenmelerini 

kontrol edip yanlışı varsa düzeltmesi, eksiği varsa tamamlaması gerekir. 

❖ Ancak bundan sonra yeni bilgi birimi verilmeye geçilebilir. 

❖ Aksi takdirde, öğrencilerin yeni bilgiyi anlamlandıramaması, eksik veya 

yanlış öğrenmesi söz konusu olabilir. 

ÖĞRENCİNİN İHTİYACI 

İLE KONU ALANI 

ARASINDA BAĞ 

KURMAK 

 

❖ Öğrencinin bilgiye yönelmesi için o bilgiye ihtiyaç duyması önemlidir. 

❖ Öğretmenin buradaki rolü öğrencinin ihtiyacını harekete geçirmektir. 

❖ Öğrenci, içinde bilme ihtiyacı duymalıdır.  

❖ Öğretmen okulu, öğrenmeyi, eğitimi sevdirmekle işe başlamalıdır.  

❖ Çağımızın bilgi çağı olduğu unutulmadan, konu alanı bilgileri 

güncelleştirilmeli, yenilikler takip edilmelidir. 

❖ Ayrıca, öğrencinin ilgisi doğrultusunda yoğunlaşmak, onun ihtiyacını 

karşılamak, anlamlı ve kalıcı öğrenimi sağlayabilir. 

 

ÖĞRENCİYE AMAÇLARA 

ULAŞMA YOLLARINI 

BİLDİRMEK 

❖ Öğretmen, öğrenciye “Nasıl Ve Ne İle” çalışırsa daha kolay 

kavrayabileceğini açıklamalıdır. Deneme-yanılma pahalıya mal olur 

❖ öğretmen öğrencisine, amacına ulaşması için gerekli aktiviteleri 

duyurmalıdır, önüne yollar çizmelidir. 

❖ Bu yollardan en uygununu seçmek yine öğrenciye bırakılmalıdır.  

❖ uygun olan yol; pratik, ulaşılabilir, ekonomik olan yoldur. 

❖ Öğrenciye en pratik, ulaşılabilir ve ekonomik yolu bulduracak bilgiyi yine 

öğretmen sağlamalıdır. 

. 



 

 

 

ÖĞRENCİYE DERSİN 

AMACINI BİLDİRMEK 

 

❖ Öğrenciye dersin başında amacı bildirmek, onun, dersin sonunda neler 

öğreneceğini anlamasını sağlayacaktır. Böylece kendi öğrenmesi ile ilgili 

fikir yürütecektir. 

❖ O derste işleyeceği konu ile ilgili olarak önceden öğrendiklerini 

hatırlayarak yeni konuyu kafasındaki bilgi birimlerinden en uygununa 

yerleştirmek üzere yeni yer açacaktır. 

❖ Böylece bilgi akışı düzenli şekilde işleyecektir. Kolay içselleştirebilir 

❖ Bilgi ne kadar iyi düzenlenirse (organizasyon) o kadar iyi içselleştirilebilir.  

❖ Dersin başında amaçları bildirmek güdüleyici de olabilir. 

ÖĞRENCİLERİ ÖĞRETİM 

ETKİNLİĞİNE KATMAK 

 öğrenciyi derste aktif tutulmalıdır.Öğrenci soru sorarak, eleştirerek, bir 

anısını anlatarak, beğenisini dile getirerek... vb. derste etkin 

olabilmelidir. 

❖ Yapılan araştırmalar yaparak-yaşayarak (aktif) öğrenmenin diğerlerine 

göre daha kalıcıdır 

❖ mümkün olduğu kadar deneyleri öğrencilere yaptırmak, derste her 

öğrenciye –bir cümle ile bile olsa- söz hakkı vermek çok önemlidir. 

ALAN UZMANINA BİLGİ 

SUNDURMAK 

 

❖ Alan uzmanları, öğretmenlerin yeri geldikçe danışması gereken 

kişilerdir.Öğretmen, alan uzmanı ile fikir alışverişinde bulunurken yeni şeyler 

de öğrenecektir.  

❖ Öğrenmenin süreklilik arz ettiği zamanımızda bilgi sürekli yenilenmektedir. 

ALAN UZMANINI DERSE ÇAĞIRMAK 

❖ öğrenciye farklı bir yaşantı kazandırır, dikkatini çeker. Üstelik özellikle 

ilköğretim ve liselerde çocuklar model alarak öğrenirler. 

• Taklit etme davranışı bu çağlarda sıklıkla görülür. 

• Alan uzmanını derste gören öğrenci, onun yerinde kendini düşünecek ve 

belki de o mesleğe yönelecektir. Böylelikle öğrenci geleceği için plan 

yapma davranışı bile gösterebilecektir. 

DERSİ ÖZETLEMEK ❖ Bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe kaydedilebilmesi için sık 

tekrarlar olmalıdır.  

❖ Dersin başında anlatılanlar ders sonunda tekrar edilirse öğrencinin 

zihnindeki şemalar güçlenir, bilginin kaydedilmesi kolaylaşır.  

❖ Özetlemek, önemli bilgi birimlerini önemsizden ayırmak amacına da 

hizmet eder. Öğretmen, her zaman dersi kendi özetlememelidir. Öğrencilere 

ders sonunda neler öğrendiğini özetletmek gerekir. Özetletmek bilmekten 

daha üst düzeyde bir davranıştır. 

 

 

 

 

 

DERSİ DEĞERLENDİRMEK 

VE EKSİKLERİ, YANLIŞLARI 

GİDERMEK 

 

❖ Her ders sonunda öğretmen, o ders başında neleri amaçladığını ve ne 

kadarını başardığını hesaplamalıdır.  

❖ Değerlendirme ders sonlarında değil, tüm ders boyunca yapılırsa kalite 

artacaktır. Öğretmen dersin gidişini kontrol etmeli, eksik kalan konuları not 

edip diğer derste tekrar etmeli, tamamlamalıdır.  

❖ Yanlış anlaşılmalar değerlendirmelerle belirlenebilir. Ders boyu mukayese 

yapılmalı, bir taraftan da öğrencilerin neleri öğrendiği yoklanmalıdır. 

❖ Dersteki aksaklıklar varsa anında düzeltilmelidir. Bunu yapmak için de 

değerlendirme şarttır. Şöyle ki; yanlış öğrenmelere kısa sürede müdahale 

edilmelidir, müdahale edilmezse yanlış bilgi kalıcılaşır, daha sonra 

düzeltmekse çok zor olabilir.  

❖ TARİH, MATEMATİK, FEN gibi derslerde ön öğrenmeler çok daha önemlidir.  

❖ Ünitelerin birindeki eksik veya yanlış bilgi, otomatikman diğer ünitedeki 

bilginin oturtulamamasına sebep olacaktır.Bunun için ünite sonlarında, ders 

sonlarında ve tüm ders boyunca değerlendirme yapılmalıdır. 

❖ Değerlendirme sonuçlarına göre de eksik varsa tamamlanmalı, yanlış 

varsa düzeltilmelidir. 

ÖĞRENCİYİ BİR SONRAKİ 

DERSE HAZIRLAMAK 

 

❖ Eğitim ve öğretim etkinlikleri süreklilik arz eder. 

❖ öğretmen bir öğrenciye sonraki derste neler işleyeceklerini, hangi 

konulardan bahsedeceklerini belirtmelidir. Bir sonraki ders için onlara ön 

çalışma ödevlerini, araştırmalar, projeler vermelidir. 

 

 

 

 

 

1. Gözlem Gezisi Yoluyla Öğretim Yapma  

2. Ödev Verme  

3. Oyun Yöntemini Kullanarak Öğretim Yapma  

4. Proje Yöntemiyle Öğretim Yapma  



 

ÇEŞİTLİ ÖĞRETİM 

YÖNTEMLERİ 

5. Ekiple Öğretim Yapma  

6. Deneysel Öğretim Yapma  

7. Düz Anlatımla  

8. Buluş Yoluyla,  

9. Soru – Cevap Yoluyla,  

10. Tartışma Yoluyla,  

11. Gösteri Yöntemiyle,  

12. Rol Oynama Yöntemiyle,  

13. Beyin Fırtınası Yöntemiyle,  

14. Örnek Olay Yöntemiyle,  

15. Benzeşim Yöntemiyle Öğretim Yapma 

GÖZLEM GEZİSİ 

YOLUYLA ÖĞRETİM 

YAPMA 

 

❖ Belli eğitimsel amaçları gerçekleştirmek için okul tarafından organize 

edilen, önceden hazırlanmış bir plan doğrultusunda gerçekleştirilen GEZİYE 

denir. 

❖ Gözlem, öğrencilerin varlık, olay veya durumların doğrudan kendilerinden 

bilgi edinebilmelerini ve onların bilimsel bir araştırmayla ilgili temel becerileri 

kazanmalarını sağlayan etkili bir öğretim yöntemidir.  

❖ öğretmenin gidilecek yerler hakkında bir ön incelemesinin ve hazırlığının 

olması gerekir. 

 Gezi öncesinde öğrencilere Gezinin Amacı, Gezinin Planı, Gezi Yeri Ve 

Zamanı, Nasıl Gidileceği Ve Nelerin Gözleneceği gibi hususlarda 

mutlaka ayrıntılı bilgi verilmesi gerekir. 

❖ Gezi sonrasında da, gezi ve gözlemlerin kalıcı olması için bir kompozisyon 

yazma, resim yapma, tartışma yapma gibi çalışmalar yapılmalıdır.Bu yöntem 

ile ilk elden tecrübe sağlanır ve öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanır.Öğretim 

sıkıcılıktan kurtulur, okul – çevre ilişkisi gelişir, diğer öğrenme etkinliklerine 

temel teşkil eder. 

ÖDEV VERME 

 

❖ ÖDEV, belli bir konuda öğrencilerden istenen zihinsel ve bedensel 

çalışmalardır.Ödev, eski öğrenme yaşantılarının önem ve anlam 

kazanmasında ve yeni öğrenme yaşantıları edinilmesinde en etkili 

araçlardan biridir.  

❖ Ödevler; hedefleri gerçekleştirici olmalı, 

❖ dersin konusuyla ilgili öğrencinin seviyesine uygun olmalı, 

❖ açık – anlaşılır ve araç – gereç-kaynak yönünden ulaşılabilir olmalı, 

❖ öğrenilenle öğrenilecek arasında bağ kurabilmesine uygun olmalıdır. 

❖ Ödev öğrencinin problem çözme yeteneğini, sözel ve yazılı ifade gücünü, 

insanlarla işbirliği yapma becerisini geliştirir. Sınıf içi etkinliklere ilgi uyandırır. 

OYUN YÖNTEMİNİ 

KULLANARAK ÖĞRETİM 

YAPMA 

 

❖ Bu yöntemin başarısı için, öğrenciler oynanacak oyuna ilgi duymalı, 

oyunu oynayacak öğrenciler rollerini ve sorunu iyi anlamış olmalıdır.  

❖ Oyunun hoşça vakit geçirmek için değil, bir şeyler öğrenmek için 

oynanacağı inancı öğrencilere verilmiş olmalıdır. 

❖ Oyun; öğrenmeyi hızlandırır, öğrencide ilgi uyandırır, güdüleyicidir, 

unutmayı azaltır, etkin katılımı özendirir. 

PROJE YÖNTEMİYLE 

ÖĞRETİM YAPMA 

 

❖ Öğrencilerin somut bir ürüne ulaşmak için tek başına veya küçük gruplar 

halinde belli bir konuyu, belli bir süre için araştırmaları esasına dayanır. 

❖ Proje çalışmalarının başarılı olabilmesi için, projelerin belli bir odak noktası 

etrafında yoğunlaşmaları gerekir. 

❖ Bu yöntem; grupla çalışmayı özendirir ve işbirliğini artırır. 

❖ Problem çözme gücü ve bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır. 

EKİPLE ÖĞRETİM YAPMA 

 

❖ En az iki öğretim personelinin işbirliği yaparak belli sorumluluklarla ders 

işlemesidir.Belirlenen herhangi bir durumda belli bir ihtiyacı gidermek ve ilgili 

konularda amaca ulaşmak için oluşturulmuş bir yöntemdir. 

❖ Bu yöntem; öğretmenlerden en iyi şekilde yararlanmayı öngörür. 

❖ Konu tekrarını azaltarak zamanı daha ekonomik kılar. 

❖ Öğretmenlerin alanlarından uzmanlaşmalarını sağlar,  

DENEYSEL ÖĞRETİM 

YAPMA 

 

❖ Herhangi bir olay veya varlığı meydana getiren ilişkilerin daha iyi 

anlaşılmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Gerçekleri 

öğrencilere etkili biçimde öğretmek için kullanılır.  

❖ sağlam bilgi kazanma ve uygulama imkânı verir, kalıcıdır, öğretimi 

sıkıcılıktan kurtarır, öğrencilere çalışma hayatlarında deney becerisi 

kazandırır. 



GÖRSEL VE İŞİTSEL 

ARAÇLAR 

❖ Tepegöz, slayt, film şeridi, film makinası, opak projeksiyon makinaları 

 Levhalar, düz resimler, eğitici filmler, film şeridi, slayt, tepegöz şeffafı 

 3 boyutlu ders araçları: Modeller  

 GÖSTERİ GEREÇLERİ: Yazı tahtası, bülten tahtası 

 Tamamlayıcı öğretim materyalleri. 

 

 

 

 

 

ÖĞRETİMİ YÖNETME 

1. Öğrencilerin Kendilerini İfade Edebilecekleri Bir Ortam Oluşturma  

2. Olumlu Ve Olumsuz Davranışları Ve Uygulanacak Kuralları Belirleme  

3. Öğrencileri Olumlu Davranış Yönünde Motive Etme  

4. Olumsuz Davranışı Oluşturan Durumu İyileştirme  

5. Öğretim Ortamını Düzenleme  

6. Sınıfta Öğretim Ortamı  

7. Zamanı Yönetme Ve Öğrencilerin Hızına Göre Öğretimi Ayarlama  

8. İletişim Düzeni Kurma 

9. Öğrenci Devamını Kontrol Etme  

10. Öğrencileri Birbirine Kaynaştırma Ve Belirli Amaçlar Yönünde Güdüleme  

11. Öğrenci Ve Öğrenci Gruplarının Sorunlarının Çözümüne Yardımcı Olma  

12. Öğrencilerin Liderlik Özelliklerini Geliştirmek 

ÖĞRENCİLERİN 

KENDİLERİNİ İFADE 

EDEBİLECEKLERİ BİR 

ORTAM OLUŞTURMA 

❖ Öğrenci düşünce ve hislerini söylerken baskı altında olmamalı, 

savunduğunu açıkça belirtebilmelidir. 

❖ Dersler elverdiği ölçüde özgür bir atmosferde sürmelidir. 

OLUMLU VE OLUMSUZ 

DAVRANIŞLARI VE 

UYGULANACAK 

KURALLARI BELİRLEME 

 Olumlu olumsuz davranışlar belirlenirken öğrencilerinde görüşleri 

alınmalıdır. Daha sonra TARTIŞMA YOLUYLA KURALLAR belirlenebilir. Bu 

şekilde davranılırsa öğrenci kendi fikrinin de alınmasından memnun 

olacaktır. 

 kurallar zaman zaman esnekliği olmalıdır. 

 Her şeye ceza getirmek de yanlıştır. 

ÖĞRENCİLERİ OLUMLU 

DAVRANIŞ YÖNÜNDE 

MOTİVE ETME 

 Öğretmen öğrenciyle sık sık iletişime girmeli; jest, mimik ve sözleriyle 

olumlu davranışa olan beğenisini hissettirmelidir. 

 ÖĞRENCİYE MODEL OLMAK,çünkü öğrenci okulda öğretmenini model 

alır.Öğretmenin teneffüste kitap okuduğunu gören öğrenci, günün 

birinde kitap okumaya istek duyabilir, okuyabilir. 

 OLUMLU PEKİŞTİRİLMELİDİR Olumlu davrananları model göstermek, küçük 

hediyelerle, temaslarla, sevgi sözcükleriyle olumluyu pekiştirmelidir. 

OLUMSUZ DAVRANIŞI 

OLUŞTURAN DURUMU 

İYİLEŞTİRME 

 

❖ Öğrencinin olumsuz davranışının temeline inilmelidir. Neden araştırılmalı 

❖ Her davranışın altında yatan bir neden vardır. Bu neden bilinirse öğrenciye 

daha kolay ve kalıcı şekilde yardım edilebilir.  

❖ Örneğin sürekli olarak ödevini yapmayan bir öğrenci için yapılması 

gereken, bunun sebebini araştırmaktır. 

❖ Ailesel sorunlar, sağlık sorunları... gibi sebepler söz konusu olabilir. 

❖ Okul rehberlik servisiyle, öğrencinin velisiyle, akran ve arkadaş grubuyla 

sürekli iletişim içinde olmak gerekir. 

ÖĞRETİM ORTAMINI 

DÜZENLEME 

 

❖ Eğitim-öğretim ortamı FİZİKSEL, SOSYAL VE PSİKOLOJİK AÇILARDAN 

değerlendirilebilir. Bunların her üçünde de öğretmenin görevi vardır. 

❖ Okul bir bütün olmakla beraber sınıf öğretmeni, sınıfından sorumludur. 

❖ Dershane bir bütün olarak temiz ve düzenli olmalıdır. 

❖ Dershane temiz olursa, öğrencilere sınıfı temiz tutmaları rahatlıkla 

önerilebilir. 

 

 

 

 

 

PSİKOLOJİK ORTAM sınıf 

havası 

❖ Dershanenin yapısı, iyi döşenmiş olması, rahatlığı, bakımlı olması, öğrenci, 

veli ve öğretmende ferahlık sağlar. Böylece sınıf, öğrenci, veli ve öğretmen 

için çekici hale gelir. 

❖ Öğrenciler birbirini, öğretmen öğrencilerini, öğrenciler öğretmeninin, 

veliler birbirlerini ve öğretmeni, öğretmen de velileri severse, aralarındaki bu 

olumlu münasebet sınıfın psikolojik ortamına yansır. 

 Öğretmenin, öğrenciler karşısında gergin ve sinirli tavırları sergilemesi 

öğrencileri rahatsız edebilir. 

FİZYOLOJİK ORTAM  IŞIKLANDIRMA 



 RENK VE GÖRÜNÜM 

 GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ 

 

IŞIKLANDIRMA ❖ Aşırı ışıklandırma ya da yetersiz ışık gözleri yorar, dikkatsizlik, sinirlilik 

yapar.Işığın öğrencinin arkasından omuzları istikametinden ve sol tarafından 

gelmesi daha faydalı olur. 

RENK VE GÖRÜNÜM ❖ AÇIK MAVİ ferahlatıcı; ❖ KIRMIZI heyecan ve gerilim uyandırıcı;  

❖ TURUNCU acıktırıcı etkidedir. ❖ Açık sarı uyarıcıdır. 

Sınıf içi renk kullanımında liseye kadar 

❖ sıcak renkler (sarı, kırmızı, şeftali rengi...)  

yüksek okullarda 

 mavi ve yeşil tonları önerilmektedir. 

GÜRÜLTÜ ❖ Gürültü var diye öğretmen sesini yükseltmemelidir, bu gürültüyü daha da 

artırır. 

❖ Kısa bir süre sessiz kalmak, varlığını hissettiren bir söz veya davranışı 

kullanmak gürültülü ortamlarda etkili olabilir. 

 

 

 

 

 

SOSYAL ORTAM 

 

❖ Sosyal ortamla kastedilen, öğrenci velileri, öğrenciler, öğretmenler, 

yöneticiler ve destek personelidir.Bunların sayıları, cinsiyetleri, yaşları, 

öğrenim durumları, hayat tecrübeleri, sosyal, kültürel ve ekonomik 

seviyelidir, birbirleriyle kaynaşma durumları eğitim-öğretimi doğrudan 

etkiler.Aynı özellikler sınıf için de geçerlidir. 

❖ 20-25 mevcutlu bir sınıfta, 70-75 mevcutlu bir ortam çok farklılık arz 

eder.Yine, sınıfta cinsiyetler arası oranda önemlidir. 

❖ Öğretmen sosyal,kültürel, ekonomik farklılıkları dikkate almalıdır. 

❖ Öğretmen sınıftaki sosyal münasebetleri, iletişimi ve etkileşimi amaçlara 

uygun hale getirmelidir. 

SINIFTA ÖĞRETİM 

ORTAMI 

A. EĞİTİM PLANLARI: Ünitelendirilmiş Yıllık Plan-Ders Planı 

B. EĞİTİM PROGRAMLARI 

BAŞARILI BİR 

PROGRAMLAMA 

İŞLEMİNDE ŞU SORULAR 

YANITLANMALIDIR 

İçerik 

❖ Ne öğretilecek?  

Ortamlar, yöntem, teknikler 

❖ Nasıl öğretilecek ?  

Amaç 

❖ Niçin öğretilecek?  

Süre 

❖ Hangi zaman diliminde öğretilecek?  

Değerlendirme 

❖ Hangi konunun ne ölçüde öğrenildiği nasıl anlaşılacak? 

 

 

 

ÖĞRETİMİ ETKİLEYEN 

DEĞİŞKENLER 

SINIF: – Sınıf kültürel gelişme ve eğitim merkezidir.– Sınıf toplumsal yaşamın 

canlı bir kesitidir. 

OKUL: – Okul, öğrencilerin temel gereksinimlerini yanıtlamalıdır. 

ÖĞRENCİ– Öğrenci bir bütün olarak gelişir. Büyüme ve gelişme süreklidir. 

Ama her öğrenci diğerlerinden farklıdır. – Öğrenci öğrenme sürecine aktif 

katılmalıdır.– Öğrenilenin kalıcılığı pekiştireç kullanımıyla sağlanabilir. 

ÖĞRENME: karşılıklı bir etkileşim ve iletişim sürecidir.– Her yaşantı her öğrenci 

için aynı önemi taşımaz.– Öğrenmede güdülenme önemli bir etkendir. – 

Öğrenme; problem çözme bilinci ve yeterliği kazanma sürecidir. 

ÖĞRETİM: yakından uzağa, basitten karmaşığa doğru bir yol izlenmelidir. 

 

 

 

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ  

 

ÖĞRETME  

❖ sınıfta öğretmen tarafından gerçekleştirilen tüm eğitsel etkinliklerdir. 

❖ Başarılı bir öğretim sürecinde, öğrencinin etkin olması gerekir.  

 Öğretmen öğrenci merkezli olmalıdır 

 

ÖĞRETMEN MERKEZLİ 

YAKLAŞIM 

❖ Anlatım yöntemini kullanan ve tüm kararları kendi alan bir öğretmen, 

öğretmen merkezli bir yaklaşım izlemektedir. 

ÖĞRENCİ MERKEZLİ 

YAKLAŞIM 

 

❖ Öğrenci Karar Sürecinde Aktif İse, öğrenme sürecine katılıyorsa öğretim 

öğrenci merkezlidir.Öğretim sürecinde, geleneksel ve modern olarak 

sınıflandırılabilecek bu yaklaşımların öğretim stilleri farklıdır. 



GELENEKSEL YAKLAŞIM ❖ Yarışmacıdır  

MODERN YAKLAŞIM ❖ işbirlikçidir.  

YARIŞMACI YAKLAŞIM ❖ öğrenciler arasında çatışma ve gerginliğe, bölünmelere sebep olur  

İŞBİRLİKÇİ YAKLAŞIM ❖ öğrenme grup içi ilişkileri ve sınıf iklimini olumlu etkiler. 

ZAMANI YÖNETME VE 

ÖĞRENCİLERİN HIZINA 

GÖRE ÖĞRETİMİ 

AYARLAMA 

 

❖ Öğrenciler, ders etkinlikleri içinde aktif olarak ne kadar katılırlarsa, ne 

kadar çok zaman harcarlarsa o kadar çok öğrenirler. 

ETKİLİ ÖĞRETMENLER 

 

❖ zamanında derse başlayıp zamanında bitirerek, yönergeler için harcanan 

zamanı en aza indirgeyerek, aksamaları en aza indirecek kural ve 

yönergeler koyarak, öğrenci çalışmalarını aktif olarak gözleyerek, öğrenci 

meşguliyetini maksimum düzeye çıkarırlar. 

AKADEMİK BENLİK 

ALGISI YÜKSEK BİR 

ÖĞRENCİNİN 

 öğretmenine karşı yüklediği performans ve başarı beklentisi de yüksek 

olur. dersin akışında önden ilerleyen öğrencilerle geride kalanlar 

arasındaki çatışma ve yönlendirme kaygısı dersin akışını bozar. 

 

 

ÖĞRETMENİN YAPMASI 

GEREKENLER 

❖ Öğretmen ders esnasında tüm sınıftaki fiziksel alanlarda etkili olmalıdır. 

❖ Masasında olabildiğince az oturmalı, öğrencilerini yakında izlemelidir.  

❖ Öğrenciler fiziksel yakınlıktan hoşlanırlar.Bu durum güdüleyici ve dikkat 

çekicidir.  

❖ Öğretmen tüm öğrencilerini yakından tanımalıdır. Bu amaçla, öğrencileri 

ile empatik iletişim kurmalıdır. 

❖ Empatik iletişim, öğrencinin kendi doğasını özgürce dışa vurulması ve 

geliştirmesinin anlatımıdır. 

 Öğrenim yaşantılarının desenlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi 

aşamalarında öğrenci merkezli yaklaşım benimsenmelidir. 

 Görevini erken bitiren öğrenciye ek çalışmalar verilip yönlendirilmelidir. 

 Yönlendirmeyi zamanında yapmalıdır.Zamanında yönlendirilmeyen 

veya yardım almayan çocuğun ilgisi azalır. 

 Ders sırasında dinlenmek için zaman ayrılmalıdır.Her çocuğun 

dinlenmeye ihtiyacı vardır. Böyle dinlenme aralarında şarkı söyletmek, 

fıkra anlatmak vb. etkinlikler yapılabilir. 

İLETİŞİM DÜZENİ KURMA 

 

DİL 

❖ İletişimin en önemli öğesi dildir.Öğretmen kullandığı dil ile öğrencinin 

davranışlarını kontrol etmelidir. Buna göre öğretmen; 

1. Yargılayıcı Olmayan 

2. Esnek Ve Betimleyici Bir Dil Kullanmalıdır. 

SES TONU VE BEDEN DİLİ 

TUTARLILIK 

BEDENSEL TEPKİLER  

GÖZ TEMASI 

ÖĞRENCİ DEVAMINI 

KONTROL ETME 

 öğrenme zincirleme ilerlemektedir. 

❖ Zincirin halkasından biri koparsa telafi yoluna gitmelidir. 

❖ Devamsızlık yapan çocuk eksik kaldığı konulara elinden geldikçe 

çalışmalı, araştırmalarda bulunmalıdır. 

❖ Öğretmen, devamsızlığa karşı kesin bir tavır sergilemelidir. 

 

 

ÖĞRENCİLERİ BİRBİRİNE 

KAYNAŞTIRMA VE BELİRLİ 

AMAÇLAR YÖNÜNDE 

GÜDÜLEME 

❖ Güdülenme, süreklilik ve bütünlük arz eden bir etkinlikler dizgisi içinde 

tasarlanmalıdır. DERS BAŞINDA KONU VE KONUNUN AMAÇLARI 

TANITILMALIDIR. Böylece öğrencilerin konu üzerinde yoğunlaşması, 

güçlüklerle savaşmaya kararlı olması ve kendilerini derse vermesi 

kolaylaştırılır. 

❖ Öğrencilere grup ruhu verilmelidir. 

❖ REKABETÇİ SINIF ORTAMLARI YERİNE, GRUBUN BAŞARISINI TEMELE ALAN 

İŞBİRLİKÇİ yapı daha etkili ve olumlu sonuçlar doğurmaktadır. 

❖ Öğretmen öğrencilerini kaynaştıran ve güdüleyen olmalıdır. 

ÖĞRENCİ VE ÖĞRENCİ 

GRUPLARININ 

SORUNLARININ 

ÇÖZÜMÜNE YARDIMCI 

Yansıtıcı dinleme 

❖ iletilen sözlü mesajların arkasındaki mesajları doğru anlamaktır. Bu tür 

dinlemede yorum ya da analiz yapılmaz.YANSITICI DİNLEMEDE dinleyen, 

anlatanın duygu ve düşüncelerini anlayarak kendi ifadesi ile tekrar ona iletir. 



OLMA BEN MESAJI 

– “Ben mesajı vermek” yapılandan yapanı ayırır. 

❖ Kişiye saldırı yoktur, davranış açıklanır. 

❖ BEN MESAJI sadece yapılan davranışa yöneliktir, öğrencinin kişiliğine 

değil, şöyle ki derste konuşan öğrenciye öğretmen, “ben konuşurken 

konuşma!” demek yerine “ben konuşurken susmazsan dikkatim dağılıyor.” 

demek uygun olur. 

❖ Bireyler grupları, gruplar bireyleri etkiler. 

ÖĞRENCİLERİN LİDERLİK 

ÖZELLİKLERİNİ 

GELİŞTİRMEK 

 Teşvik edici öğretmenler öğrencilerinin yeteneklerine gerçekten inanan 

ve onlara saygı duyan kişilerdir. 

 

U ŞEKLİNDE YERLEŞİM 

DÜZENLEMESİNİN 

FAYDALARI 

❖ Çok farklı amaçlar için kullanılabilecek bir 

yerleşim şeklidir. 

❖ Öğrenciler rahat çalışabilecekleri bir çalışma 

alanı bulurlar. 

❖ Perdeye yansıtılan her türlü görüntü rahatlıkla 

izlenebilir. 

❖ Öğrenciler birbirleri ile kolaylıkla yüz yüze 

iletişim kurabilirler. 

❖ KISA SÜRELİ grup çalışmaları yapılabilir. 

 

 

 

EKİP ÇALIŞMASI 

YERLEŞİM ŞEKLİ 

 

❖ Elips veya dairesel bir düzenleme olup, ekip 

çalışmasını kolaylaştırır. 

❖ Karşılıklı oturan öğrenciler birbirleri ile kolaylıkla 

iletişim kurabilirler. 

❖ Bu yerleşimde gerektiğinde bazı öğrenciler 

sandalyelerinin yönünü değiştirerek tahtayı veya 

perdeyi rahatlıkla izleyebilirler.  

 

 

KONFERANS MASASI 

YERLEŞİM ŞEKLİ 

 

❖ Eğer masalar dikdörtgen şeklinde ise en kolay 

yerleşim şeklidir. 

❖ Bu yerleşimde öğretmenin önemi minimuma 

inerken sınıfın önemi ön plana çıkar. 

❖ Öğretmenin masanın ortasında oturduğu 

yerleşimde ise öğrenciler öğretmen ile daha kolay 

iletişim kurabilirler. 

❖ Bu yerleşimin en önemli dezavantajı ise daha 

resmi bir iletişim ortamı yaratmasıdır. 
 

 

DAİRE ŞEKLİNDE 

YERLEŞİM 

 

❖ Masa olmadan sadece sandalyeler kullanılarak 

çabuk ve kolaylıkla oluşturulabilen bir yerleşim 

şeklidir. 

❖ Öğrencilerin üzerinde yazın yazacakları ve 

kullanacakları materyalleri yerleştirecekleri bir 

çalışma alanı gerekiyor ise sandalyeler ile birlikte 

masalarda çevrilerek yerleşim yapılabilir. 

❖ Grup tartışmaları için ideal bir yerleşim şeklidir. 

❖ Bir ders içinde birkaç defa kısa süreli tartışma 

grupları oluşturulduktan sonra eski haline 

kolaylıkla dönüştürülebilir.  

GRUPLARIN 

GRUPLANMASI YERLEŞİM 

ŞEKLİ 

 

❖ Tartışmacı ve gözlemci gibi farklı gruplar 

oluşturulması şeklidir. 

❖ Bu yerleşim şekli, rol yapma, münazara veya 

grup çalışmalarını gözlemleme gibi etkinliklerde 

kullanılabilir. 

❖ En fazla uygulanan biçimi ortada birleştirilen 

masaların çevresinde ikişer grubun yerleştirilmesi, 

diğer kenarlara da grup çalışmasını 

gözlemleyecek grupların yerleştirilmesidir. 

 

 

 

 

 

 



ÇALIŞMA İSTASYONU 

YERLEŞİM ŞEKLİ 

 

❖ Aktif laboratuvar çalışmaları için uygun bir 

yerleşimdir. 

❖ Her çalışma istasyonu çevresine iki öğrenci 

yerleştirilir. 

❖ Öğretmen nelerin yapılması gerektiği uygulama 

ile gösterdikten sonra öğrenciler işbirliği yaparak 

verilen çalışmayı yapar. 

 

PROJE VEYA ÖZEL 

ÇALIŞMA GRUPLARI 

YERLEŞİM ŞEKLİ 

 

 Geniş bir alanda oluşturulan farklı çalışma 

gruplarıdır. 

❖ Bu yerleşim oldukça büyük alanı bulunan sınıflar 

için veya toplantı salonlarında uygulanabilecek bir 

yerleşimdir. 

❖ Ders dışı etkinlikler için de kullanılabilir. 

❖ Grup projelerinin hazırlanarak tartışmaya 

açılacağı çalışmalar için ideal bir yerleşimdir. 

 

KLASİK SINIF YERLEŞİM 

ŞEKLİ 

❖ Eğer yukarıda önerilen yerleşim şekilleri sınıfların 

büyüklük, donanım, kalabalık öğrenci gibi 

sınırlıklar nedeniyle uygulanamıyorsa klasik sınıf 

yerleşim şekli uygulanabilir. Bu ortamlarda 

öğrencilerin daha aktif olması için çeşitli öneriler 

geliştirilebilir. 

 
 



 

ÖĞRETİM İLKE, STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 

YÖNTEM-MODEL 

 

❖ bir dersin işlenmesi veya konunun işlenmesinde, öğretilmesinde veya 

öğrenilmesinde “izlenen yol” kast edilir. 

❖ her ders veya konu için her zaman ve her durum için geçerli olabilecek tek bir 

öğretim yönteminden veya modelinden söz etmek asla mümkün değildir. 

ÖĞRETİM İLKELERİ 

 

❖ Eğitimin hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, öğrenme öğretme etkinliklerinin 

planlanmasına ve uygulamasını rehberlik eden temel düşüncelerdir. 

STRATEJİ 

 

❖ Hedeflere ulaşılmasını sağlayan ve yöntemin belirlenmesine yön veren genel bir 

yaklaşımdır. 

YÖNTEM 

 

❖ Bir konuyu öğretmek ya da öğrenmek için seçilen ve izlenen yoldur. Yeni bilgi 

kazandırmaktadır. 

TEKNİK 

 

❖ Bir yöntemi uygulamaya koyma biçimidir. Öğrenilen bilgilerin 

tekrarını sağlar.  

ÖĞRETİM KURAMLARI ❖ Bir bilginin nasıl aktarılacağı ile ilgili teoriler üretir. 

ÖĞRENME KURAMLARI ❖ Bireyin nasıl öğrendiği ile ilgilenilir. 

ÖĞRETİM İLKELERİ 

 

✓ Çocuğa (öğrenciye) görelik ilkesi ✓ Bilinenden bilinmeyene ilkesi ✓ Somuttan 

soyuta ilkesi ✓ Yakından uzağa ilkesi ✓ Tasarruf(Ekonomiklik) ilkesi ✓ Açıklık ilkesi ✓ 

İş İlkesi ✓ Hayata yakınlık ilkesi ✓ Bütünlük İlkesi 

1. ÇOCUĞA GÖRELİK 

İLKESİ 

 

❖ Ders programının hazırlarken veya ders işlerken öğrencinin fizyolojik ve psikolojik 

özelliklerinin, bireysel farklılıklarının esas alınır. 

❖ Bu ilkeye “çocuğa uygunluk” veya öğretimi “bireyselleştirme” ilkesi de denir. 

❖ Dersin işlenmesi esnasında anlatımın veya uygulanacak yöntemin çocukların 

seviyesine uygunluğu ön planda olmalıdır Hiçbir çocuk bir yetişkin olarak düşünülmez 

2. BİLİNENDEN 

BİLİNMEYENE İLKESİ 

 

❖ Öğrencinin önceki dönemlerden edindiği bilgi ve tecrübelerinden hareket ederek, 

yeni bilgi ve tecrübelerin kazandırılması bu ilkenin en önemli noktasıdır.Öğrencinin 

kazanacağı yeni bilgi ve tecrübeleri eskiden kazandığı bilgi ve tecrübelere 

dayandırmak daha sağlıklı ve verimli olacaktır. 

3. SOMUTTAN SOYUTA 

İLKESİ 

 

❖ Çocuktaki zihin gelişimi somuttan soyuta doğru olmasından dolayı öğrencinin 

derslerde eşya ve nesnelerle doğrudan karşı karşıya gelmesi öğrenmeyi daha da 

kolaylaştırır. 

❖ Somut olarak gösterilmesi mümkün olmayan nesnelerin veya olayların slaytlar, 

fotoğraflar vb. görsel efektlerle gösterilmesi konunun düz sözel olarak anlatılmasından 

daha faydalı olacaktır. 

❖ Psikolojide görülen nesnelerin veya olayların anlatılan nesne veya olaylara göre 

daha uzun sürede hafızada kalması bu ilkenin uygulamasındaki önemi gözler önüne 

sermektedir. 

4. YAKINDAN UZAĞA 

İLKESİ 

 

❖ Bu ilke merkezden çevreye olarak da adlandırılır. öğrencinin en yakın çevresinden 

başlayarak uzağa doğru hareket edilmesi bu ilkenin temelidir. 

❖ Öğrencinin okulu ve yakın çevresini tanıtıcı bilgiler; köyü veya kasabasıyla ilgili 

bilgiler ve son olarak ilçesi, ili, bölgesi, yurdumuz ve dünya ile ilgili bilgiler verilmelidir. 

5. TASARRUF 

(EKONOMİ) İLKESİ 

 

❖ Eğitimde tasarrufluluk ilkesi gerek programların hazırlanmasında gerekse 

hazırlanan programların uygulanmasında asgari düzeyde emek ve maliyetle 

maksimum düzeyde verim elde etmektir. 

❖ Buradaki verimlilik kavramı, bir okulun mezun ettiği öğrenci sayısı veya ilköğretim 

okulları için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı’nda elde edilen 

başarı; liseler için üniversiteye kazandırdıkları öğrenci sayısı eğitimde verimliğe 

örneklerden bazılarıdır. 

6. AÇIKLIK İLKESİ 

 

❖ verilen bilgilerin net olarak öğrenci tarafından anlaşılmasıdır. 

❖ Öğrenci, derste işlenen tüm konuları somut olarak görebilmeli; bu mümkün 

olmuyorsa resmini, sesini, grafiği, modelini v.s. görsel-işitsel olarak algılayabilmelidir. 

❖ Eğer öğretmen sadece sözel anlatıma dayalı olarak ders işliyorsa, öğrencinin 

anlayacağı kelime ve cümle yapıları ile son derece açık ve anlamlı bir ders 

işlemelidir. 

 

 

 

7. İŞ İLKESİ 

 

❖ Bu ilke öğrencilerin aktif bir şekilde derse katılmalarını, pasif bir dinleyicilikten 

ziyade soru soran derse katkı sağlayarak ders esnasında derse katkı yapılmasını 

sağlayan bir ilkedir. 

8. HAYATA YAKINLIK ❖ Öğretimin yapılması esnasında yapılacak hazırlanmalar, düzenlemeler hayattan 



İLKESİ 

 

kopuk olmamalıdır. 

❖ Derste anlatılan konuda verilecek örnekler hayata ne kadar yakın olursa 

öğrenmede o kadar kolay olacaktır. 

9. BÜTÜNLÜK İLKESİ ❖ G. Kerschensteiner’in üzerinde durduğu bu ilke, çocuğun eğitilecek yönlerinin bir 

bütün olarak alınıp değerlendirilmesini ister. 

❖ Çocuk bedensel ve ruhsal kuvvetler (düşünce, duygu, irade gibi) bakımın dan bir 

bütün olarak ele alınmalı ve her yönü dengeli olarak eğitilmelidir. 

❖ Sadece bedeni geliştirip zihni ve ahlâkî yönler geliştirilmezse veya bunun tersi 

durumlarda dengesiz; hem topluma hem de kendine zararlı olabilecek insanlar 

yetişmiş olur. 

BAŞLICA ÖĞRETİM 

STRATEJİLERİ  

1. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi  

2. Buluş yoluyla öğretim stratejisi  

3. Araştırma - inceleme yoluyla öğretim stratejisi 

GİRİŞ (SUNUŞ YOLU İLE 

ÖĞRETİM) 

1) SELAMLAMA  

2) DİKKAT ÇEKME: İlginç bir şekil, grafik ve şema kullanma, günlük yaşamdan 

sorular ve örnekler, anı, hikâye, fıkra anlatma, “burası çok önemli, şimdi dikkat 

edin”  

3) GÜDÜLEME: Öğrencilerin işledikleri konuyu neden öğrendikleri, bu bilgilerin ne 

işlerine yarayacağı, öğrendiklerini nerede-nasıl-ne zaman kullanacaklarını 

açıklama, günlük yaşamla ilişkisini kurma etkinlikleri 

4) HEDEFTEN HABERDAR ETME: Dersin sonunda öğrencilerin öğrenmiş ve kazanmış 

olması gereken bilgi ve davranışların neler olduğu açıklanır.  

5) ÖNBİLGİLERİ YOKLAMA: Daha önceden işlenen konuların ve bilgilerin tekrar 

hatırlatılması, yeni konuyla ilişki kurulması. 

GELİŞME (Buluş Yoluyla 

Öğretim) 

 

❖ Dersle ilgili içerik sunulur. 

❖ Varsa materyaller, kaynak-araç-gereçler kullanılır. 

❖ Öğretim stratejisi, yöntem ve teknikler kullanılır. 

❖ Öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci etkileşimi sağlanır. 

❖ Örnekler, alıştırmalar, dönüt ve düzeltme etkinlikleri, uygulanır. 

❖ Öğretim hizmetinin niteliğini artıran PİDE (Pekiştireç ,İpucu , Dönült-Düzeltme, Etkin 

katılım) burada ağırlıkla uygulanır. 

❖ Dikkat sürekli canlı tutulmalıdır. 

SONUÇ (Araştırma 

İnceleme Yoluyla 

Öğretim)  

 

1) ÖZETLEME: Dersin her aşamasında yapılır. Bilgi düzeyindeki hedeflerde her 

yardımcı noktaya geçişte, değişik düzeydeki hedeflerde ders sonunda yapılır. 

Ara özetlerde yardımcı noktalar, son özette önemli ve ana konular özetlenir.  

2) TEKRAR GÜDÜLEME Öğrencilerin öğrendiklerini gerçek yaşamda nerede- nasıl ve 

ne zaman kullanacakları ifade edilir. Eski ve yeni bilgilerin ilişkisi tekrar ifade 

edilir. 

3) DEĞERLENDİRME: Hedeflerin kazanılıp kazanılmadığını öğrenmek amacıyla 

işlenen konuyla ilgili sorular, alıştırmalar ve örnekler yaptırılır. Not vermekten 

ziyade dersin etkililiği belirlenir.  

4) KAPANIŞ: Bundan sonraki dersin konusu, bu konuyla ilgili kaynaklar, getirilecek 

araçgereçler söylenir. Konuyla ilgili araştırma-incelemeye dayalı ödevler verilir. 

Sınıf düzeni tekrar kontrol edilir. Araç-gereçler toplanır. Öğrencilerle vedalaşılır. 

Sınıftan en son öğretmen çıkar. 

1. SUNUŞ YOLUYLA 

ÖĞRETİM: 

 

❖ 4 Temel Özelliği; 

1) Öğretmen ve öğrenci arasında yoğun bir iletişim ve etkileşim olmalıdır. 

2) Bol örnek kullanmayı gerektirir. 

3) Genelden özele, mantıklı bir sıra ve hiyerarşik bir sıra izler. 

4) Öğretim adım adım (tümdengelim) ilerler (ön organize edicilerle ders başlar, 

öğrenilenler arasında ilişkiler kurulur). 

SUNUŞ YOLUYLA 

ÖĞRETİMDE 

KULLANILAN TEKNİKLER 

 

 

1. Küçük grup tartışması 2. Büyük grup tartışması 3. Münazara 4. Karşıt panel 5. Panel 

6. Forum (açık oturum) 7. Beyin fırtınası (fikir taraması) 

 

 

 

 

 

 

❖ Öğrencinin kendi etkinlikleri ve gözlemleri yoluyla yargıya varmasını teşvik 

etmektir. 

❖ Öğrencilerin bir bilim adamı gibi düşünmesini sağlamaktır. 

❖ Özellikle matematik, fen ve dil bilimleri alanında etkili olarak kullanılabilir. 

❖ En önemli üstünlüğü öğrencilerin merakını ve güdülenmesini artırmak, bağımsız 

olarak problem çözmeye yönlendirmektir. 



 

 

 

2. BULUŞ YOLUYLA 

ÖĞRETİM 

❖ Öğrencilerin merakını artırmak için belirsizlik meydana getirilir. 

❖ Öğrenci bilginin ve konunun ana yapısını kavramak için etkin olmalı, anahtar 

ilkeleri kendisi oluşturmalıdır. 

❖ Öğretmenin rolü paketlenmiş bilgileri sunmak değil, öğrencinin kendisinin 

öğrenebileceği ortamı ve süreci oluşturmaktır. 

❖ Öğrencileri deney yapmaya, ilke ve kavramaları kendisinin bulmasına 

yönlendirmektir. 

❖ Tümevarımsal öğrenme özelliği gösterir. 

❖ Örnekten-kurala stratejisi de denir. 

❖ Önce örnek olanların verilmesinin nedeni var olan şemayı güçlendirmektir. 

❖ Örnek olmayanların (zıt örnek) verilmesinin nedeni şemayı sarsmak yani 

dengesizlik oluşturmaktır. 

❖ Sürecin sonunda öğrenciden örnekler istenmesinin nedeni de yeni şemanın oluşup 

oluşmadığının kontrol edilmesi ve yeniden dengeyi sağlamaktır. 

BULUŞ YOLUYLA 

ÖĞRETİM UYGULAMASI 

 

1. ÖĞRETMENİN örnekleri sunması- ek örnekler vermesi-örnek olmayan durumlar 

sunması-öğrencilerin belirlediği özellik-ilke ve ilişkileri toparlaması-öğrencilerden 

orijinal ek örnekler istemesi 

2. ÖĞRENCİLERİN örnekleri sunması-ek örnekleri betimlemesi ve öncekilerle 

karşılaştırması- zıt örnekleri karşılaştırması-özellik-ilke ve ilişkileri ifade etmeleri 

 

 

 

SUNUŞ YOLUYLA 

ÖĞRETİM (ASUBEL) 

Öğretmen merkezlidir. Tümdengelim — genelden özele — kuraldan örneğe bir yol 

izler.  

❖ Daha çok derslerin giriş bölümünde etkilidir. 

❖ Bilgi kazandırmaya yöneliktir,  

❖ Öğrenciye bilgiler hazır olarak sunulur.  

❖ Bilgiler organize bir şekilde, aşamalı olarak sunulur.  

❖ Soyut düşünebilenler daha uygundur.  

❖ İlke, kavram ve genellemelerin sunulmasında daha çok kullanılır. 

 

BULUŞ YOLUYLA 

ÖĞRETİM (BRUNER) 

Öğrenci merkezlidir. Tümevarım — özelden genele — örnekten kurala bir yol izler.  

❖ Daha derslerin etkinlikler (gelişme) bölümünde kullanılması uygundur. 

❖ Kavrama-uygulama-analiz-sentez düzeyi becerileri kazandırılabilir  

❖ Öğrenci bilgiye merak ve keşfetme güdüsü ile araştırarak, inceleyerek ulaşır. 

❖ Öğrenci bilgiye kendi etkinliği ile ulaşır. 

HER İKİSİNDE DE • Bilişsellik vardır. • Örnekler önemli yer tutar. Öğretmen öğrenmeyi sağlayıcı ve 

geliştirici örnekler vermelidir. • Sürecin sonunda da öğrencilerden orijinal örnekler 

istenir. • Öğrencinin aktif olarak öğrenme sürecine katılması gerekir. • Öğrencilerin 

ön öğrenmelerinin hatırlatılması ve yeni bilgilerle ilişki kurulması ön plandadır. • 

Anlamlı öğrenmenin oluşturulması önemlidir. 

3. ARAŞTIRMA – 

İNCELEME YOLUYLA 

ÖĞRETİM: 

 

❖ 2-8 öğrencinin bir araya gelerek bir problemi ya da bir konuyu araştırmak ve rapor 

etmek amacıyla yürütülen, öğrencilerin sosyal etkileşime girmeleri ve birlikte çalışma 

alışkanlığı kazanmalarını sağlayan yöntemdir. 

• Diğer ikisine göre daha öğrenci merkezlidir 

• Problem çözme aşamaları kullanılır 

• Tümdengelim ve tümevarım yoluyla öğretim yapılır 

• Bilimsel yöntem (bilimsel süreç becerileri) ve tutum kazandırır 

• Kaynaklara nasıl ulaşılacağını öğretir 

• Benzer problemlerin çözümünde de kullanılır (transfer) 

• Öğretmen yönlendiricidir 

• Sonuçta ya bir öneri (problem çözme) ya bir proje taslağı ya da ürün 

(proje tabanlı öğrenme) ortaya çıkar 

• Bireysel ve grupla uygulanabilir 

• Sınıf dışı uygulamalarla birlikte daha etkilidir (deney, gözlem vb) 

• Zaman alıcıdır. 

ARAŞTIRMA – 

İNCELEME YOLUYLA 

ÖĞRETİMDE 

KULLANILAN TEKNİKLER: 

 

 

1) Örnek olay 2) Problem çözme 3) Gösteri 4) Rol oynama 5) Kubaşık öğrenme (iş 

birliğine dayalı öğrenme) 6) Proje çalışma 7) Gezi - gözlem 8) Soru – yanıt 

ÖĞRENME – ÖĞRETME 

MODELLERİ, KURAM VE 

1. PROGRAMLI ÖĞRENME (SKİNNER) 

2. TAM ÖĞRENME (BLOOM) 

6. AKTİF ÖĞRENME 

7. İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME 



YAKLAŞIMLARI 3. OKULDA ÖĞRENME (CARROLL) 

4. YAPILANDIRMACILIK 

5.BİLGİYE VE ÖĞRENMEYE YAKLAŞIMI 

8. PROJE TABANLI ÖĞRENME 

9. ÇOKLU ZEKA KURAMI 

10. YAŞAM BOYU ÖĞRENME 

11. KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 

 

 

 

 

 

PROGRAMLI ÖĞRENME 

(SKİNNER) 

 

❖ Öğretimin bireyselleştirilmesini ve hatanın en aza indirilmesini amaçlar. 3 önemli 

unsuru vardır  

1) Program (öğrenilecek bilgi birimleri)  

2) materyal  

3) öğrenci 

• Davranışçı (edimsel) yaklaşımı benimsemiştir. 

• Programlı öğretim; öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza 

indirilmesi gibi iki önemli yenilik getirmiştir. 

❖ Hatanın en aza indirilmesi için anında dönüt ve düzeltmenin yanında bir bilgi 

öğrenilmeden diğerine geçilmez. 

❖ Öğrencinin öğrenmeye aktif olarak katılmasını, sistemli bir ilerleme yapmasını ve 

öğrenmenin sürekli kontrol edilmesini sağlayan bireysel bir yöntemdir. 

❖ Programlı öğretim; öğrenme malzemesinin, öğrenciyi son amaca ulaştıracak 

adımlar biçiminde düzenlenmesidir. 

❖ Programlı öğrenmenin ilkeleri günümüzde bilgisayar destekli eğitimde 

kullanılmaktadır. 

❖ Üst düzey davranışların / bilgilerin kazandırılmasında etkili değildir. ❖ En önemli 

yararı dönüt ve düzeltmeyi hemen yapmasıdır 

PROGRAMLI EĞİTİMİN 

İLKELERİ (KEBAB): 
1. KÜÇÜK ADIMLAR İLKESİ: ❖ Öğretilecek içerik küçük parçalara bölünerek basitten 

karmaşığa doğru 

2. ETKİN KATILIM İLKESİ:❖ öğrenciye içerik hakkında soru - cevap  

3. BAŞARI İLKESİ: ❖ Öğrenci, kendisine yöneltilen konuyla ilgili ve düzeyine uygun 

soruları başaramadığı zaman diğer konu birimine geçemez.❖ Başaran öğrencilere 

pekiştireç verilir.  

4. ANINDA DÜZELTME İLKESİ:❖ Öğrenciye, verdiği cevaplarla ilgili anında geri bildirim 

verilir.  

5. BİREYSEL HIZA GÖRE İLERLEME İLKESİ:❖ Öğrencinin, kendi ilgi ve yeteneğine göre, 

öğrenme hızını ayarlayabilmesidir. Bu yolla bireysel farklılıklar dikkate alınarak 

öğretim bireyselleştirilir. 

TAM ÖĞRENME 

(BLOOM): 

 

❖ Davranışçı ve bilişseldir. Sistem yaklaşımına dayalı bir modeldir. 

❖ Temel varsayımı; ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında, herkes her şeyi 

öğrenebilir. Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır. 

❖ Bloom’ a göre öğrencilerin başarılı olmaları yeteneklerine değil, öğretim niteliğine 

bağlıdır. 

❖ Öğretimde üniteler kullanılır. 

❖ Eğer bir ünitenin öğrenilmesi bir sonrakini etkiliyorsa, üniteler belirli bir sıraya göre 

öğretilmelidir (doğrusallık ve aşamalılık). 

❖ Öğretmen merkezlidir. 

❖ İyi seviyede öğrenen öğrenciler sürekli olarak geriden gelen öğrencileri bekler. Bu 

da sistemi ve uygulamayı yavaşlatır. 

TAM ÖĞRENME 

MODELİNİN ANA 

DEĞİŞKENLERİ 

1. ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ:❖ Öğrenme sürecini tamamlamak için gerekli olan tüm bilgi, 

beceri ve yeteneklerdir.  

2. ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİ:❖ İpucu, pekiştirme, katılım ve dönüt, düzeltme 

etkinlikleridir.  

3. ÖĞRENME ÜRÜNLERİ:❖ Öğrencinin öğrenme hızı, duyusal özellikleri ve becerileridir. 

OKULDA ÖĞRENME 

(CARROLL): 

 

❖ Her öğrenci aynı düzeyde öğrenebilir.❖ Ancak öğrenciler hızlı ya da yavaş 

öğrenebilir.❖ Caroll, öğrenmede önemli olan belirleyici değişkenin zaman olduğuna 

vurgu yapmıştır.❖ Davranışçı ve bilişseldir.❖ Sistem yaklaşımına dayalı bir modeldir.❖ 

Carroll’un “okulda öğrenme modeli”nin 3 temel dayanağı bulunmaktadır. 1. İyi 

öğrenen ve öğrenemeyen öğrenciler vardır. 2. Hızlı öğrenen ve hızlı öğrenemeyen 

öğrenciler vardır. 3. Uygun öğrenme koşullarında, öğrenme gücü, öğrenme hızı ve 

öğrenmeye isteklilik bakımından öğrencilerin büyük bir çoğunluğu birbirine benzer  

OKULDA ÖĞRENME 

MODELİNİN 5 ÖĞESİ 

ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ ÖĞELER:  

YETENEK:Öğrencinin bir konuyu öğrenmek için ihtiyaç duyduğu süredir. ÖĞRETİMDEN 

YARARLANMA YETENEĞİ:Öğrencinin bir konuyu anlayabilmesi 

için gerekli olan hazırbulunuşluğa sahip olma düzeyidir.  



SEBAT (SABIR): Öğrenicinin gönüllü (istekli) olarak öğrenmeye harcadığı zamandır. 

ÖĞRETMENLE İLGİLİ ÖĞELER  

FIRSAT:Öğrenmeye verilen zamandır ile sunulan olanaklardır.  

ÖĞRETİMİN NİTELİĞİ:Yeteneğe bağlı olarak sürenin dışında ek zaman kullanmadan 

öğretmedir. 

YAPILANDIRMACILIK: 

 
❖ Öğrenmeyi deneyime bağlı anlam oluşturma süreci olarak ele almaktadır. 

❖ Öğrencilerin belli bir konuda bir anlayış oluşturmaları için kendi deneyimlerini 

kullandıkları bir öğrenme yaklaşımıdır. 

❖ Yapılandırmacılık, bireyin nasıl anladığını ve öğrendiğini açıklayan bilginin 

doğasına ilişkin bir anlayıştır. 

❖ Temel hareket noktası pragmatizmdir (Bir bilginin doğruluğu yararlı olduğu 

kadardır). 

❖ Aktif öğrenme ve İşbirlikli öğrenme özelliklerini de içerir. 

FELSEFESİ VE KURAMCILARI 

❖ Yeniden kurmacılık ve ilerlemecilik eğitim felsefesi akımlarına dayanır 

❖ Öğrenci merkezli eğitim uygulamalarının genel adı yapılandırmacılıktır 

❖ Dewey, Piaget, Glaserfeld, Vygotsky, Gestalt ve Bruner önemli isimleridir 

BİLGİYE VE 

ÖĞRENMEYE 

YAKLAŞIMI 

 

• Bilgi kesin değil, süreksiz ve değişkendir.❖ Bu nedenle ezberlenmemelidir• 

Öğrenme gerçek yaşam problemleri ile sağlanmalıdır• Öğrenme bir etkileşim 

sürecidir• Öğrenme parmak izi kadar özeldir• Öğrenme mekandan bağımsızdır (her 

yerde, otantik)• Bilgi ve öğrenme çok boyutludur: Öğrenci kendi önbilgileri üzerine 

(Piaget) öğretmeninden öğrendiği temel kavramları, akranlarından öğrendiklerini 

(Vygotsky), çevresinden aldıklarını ve deneyimleriyle elde ettiklerini (Glaserfeld) 

birleştirerek ve üzerine yenilerini ekleyerek (Bruner)kendi bilgisini oluşturur• Herkesin 

bildiği doğrudur• Bilginin hazır verilmesine, aktarılmasına, öğretilmesine karşıdır 

BİLGİYE VE 

ÖĞRENMEYE 

YAKLAŞIMINDA 

ÖĞRENCİNİN ROLLERİ 

 

• Ezberlemez, bilgiye ulaşma yollarını öğrenir ve düşünür 

• Rekabet etmez, işbirliği yapar 

• Sahiplenmez, paylaşır ve tartışır 

• Beklemez, sürece katılır, sorgular ve sonuca ulaşır 

• Öğrenci bilgiyi kendisi oluşturur yani bilgileri zihninde yapılandırır 

BİLGİYE VE 

ÖĞRENMEYE 

YAKLAŞIMINDA 

ÖĞRETİM SÜRECİ 

 

• Programlar tümdengelim (temel kavramlar ve anlaşılması) 

• İçerik öğrenci sorunlarına göre oluşur (yaşantı tasarımı) 

• Birincil kaynaklardan bilgi toplama 

• Açık uçlu sorular yardımıyla (düşünme becerilerini geliştirir) 

• Sarmallık, Öğrenme halkası, 3E – 5E – 7E uygulamaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜŞÜNME BECERİLERİ 

IRAKSAK DÜŞÜNME: ❖ Ortak düşünceden hareketle farklı düşüncelere ulaşabilmeye 

dayalı bir düşünme becerisidir. 

YARATICI DÜŞÜNME:❖ Bireyin yeni, farklı, orijinal, özgün (sentez düzeyi), ayrıştırıcı 

düşünme, alternatifli düşünme ve ürünler ortaya koymasıdır. Özneldir. 

ELEŞTİREL DÜŞÜNME:❖ Eleştirel düşünce sorgulayan bir yaklaşımla olayları ve 

durumları ele alma irdeleyici bir bakış açısıyla yorum yapma ve karar verme 

becerilerini içerir. Gerçeği bize aktırıldığı şekliyle olduğu gibi değil, nesnel bir şekilde, 

akıl yürüterek algılama sürecidir. 

YANSITICI DÜŞÜNME:❖ Öğrenci aktif olarak katıldığı eğitim ortamından kendi 

deneyimleriyle bilgiler edinmeli, bu bilgileri paylaşmalı ve yeni etkileşimlerine 

aktarmalıdır. 

ANALİTİK DÜŞÜNME:❖ Bir bütündeki her bir parçanın analiz edilerek bütünle/ sistemle 

ilişkilerinin incelendiği düşünce becerisidir. 

METABİLİŞSEL DÜŞÜNME:❖ kişinin kendi düşünme süreçlerinin farkında olması ve bu 

süreçleri kontrol edebilmesi anlamına gelir.  

TÜMEVARIMSAL DÜŞÜNME:❖ Özelden genele ya da olaylardan yasalara geçiş 

şeklindeki, akıl yürütmedir. 

TÜMDENGELİMSEL DÜŞÜNME:❖ Genelden özele ya da yasalardan olaylara geçiş 

şeklindeki akıl yürütmedir.  

ANALOJİK DÜŞÜNME:❖ Bir olguyu bir olguya benzetmek aralarında çağrışım kurmak 

demektir. Bilinen bir kavramdan hareketle bilinmeyenin öğrenilmesi. Özelden Özele 

Akıl Yürütme 

YAKINSAK DÜŞÜNME:❖ farklı düşüncelerin dayandığı ortak düşünceleri bulmaya 

dayalı düşünme becerisidir.  

LATERAL DÜŞÜNME:❖ Kişilerin sorunlara farklı yönlerden bakabilmeyi ve geniş 

düşünebilmeyi öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan düşünme biçimidir. 



 

 

 

 

 

 

 

DÜŞÜNME BECERİLERİ 

DÖNÜŞÜMSEL DÜŞÜNME:❖ Öğrenen bir olayı çözümlemede geçmiş olayları ve 

durumları zihinde kurgulayarak sonuçlar elde etmeyi başarabilir. Daha önce 

yaşanmış bir olayı kafasında canlandırıp anlatabilir. Somut işlemler döneminin bir 

özelliğidir.  

BÜTÜNLEŞTİRMECİ(KOMBİNASYONEL) DÜŞÜNME:❖ Bir problemin alt problemlere 

ayrıldığı durumlarda birden fazla çözümün birleştirilerek çözümlenmesi işidir. 

HİPOTETİK DÜŞÜNME:❖ Günlük hayatta veya eğitim öğretimde karşılaşılan bir sorunu 

çözmek için olası çözüm yolları geliştirip bunları belirli bir düzene göre yapmayı 

sağlayan düşünme sürecidir. Eğer …. ve …. olursa …. olur şeklinde genel bir cümle 

yapısıyla ifade edilir.  

GLOBAL DÜŞÜNME:❖ Temeli, öğrenmeyi kolaylaştırmak için harita çizmeye 

dayanmaktır. Öğrenmemiz gereken bilgilerin haritalaştırılması esastır. Zihin haritaları, 

kavram haritaları vb.  

REFLEKSİF DÜŞÜNME:❖ Kendini gözlem ve analiz konusu olarak alan öznenin 

tutumudur. Refleksivite, kendi hakkında, kendi üzerine düşünen, kendisini bir obje gibi 

ele alıp bakabilen bir öznenin durumunu ifade eder. 

OMNİPOTENT DÜŞÜNME:❖ Ergenlik dönemindeki bireyin, her işin üstesinden 

gelebilecek güçte olduğunu düşünmesi. Ergen, her şeyi halledebileceği kanısındadır. 

Ona göre hayat aslında büyüklerin anlattığı kadar zor değildir.”Bana bişey olmaz” 

düşüncesi hâkimdir.  

İKONİK DÜŞÜNME:❖ Çocuğun işlem öncesinde hayalindeki sembollerle düşünmesi. 

DEĞERLENDİRME 

 

• Değerlendirme öğretimle iç içedir (süreç değerlendirmesi) 

• Değerlendirme zordur (çünkü herkesin bildiği doğru) 

• Tümel (çok boyutlu – 360°) değerlendirme – portfolyo (çünkü bilgi çok boyutlu) 

 

ÖĞRETMEN 

 

• Öğretmen çevre ve ortam hazırlar, öğrenmeyi kolaylaştırır, yönlendirir 

• Öğrenci özelliğini ve girişimciliğini, dersi yönlendirmelerini kabul eder, izin verir 

• Temel kavramlar ve anlaşılmasını sağlar 

• Öğrencilerle birlikte öğrenir 

• Öğrencilere soru sorar, onları düşündürür, onlara düşünme süresi verir 

• Sınıf içi etkinlikler, öğrencilere zengin öğrenme yaşantıları sağlar 

• Çocuğu bilgiyle buluşturan arabulucudur 

YAPILANDIRMACI 

ÖĞRENME AŞAMALARI: 

 

1. ÖNCEKİ BİLGİLER HAREKETE GEÇİRİLİR:❖ Öğrencilerin yeniyapılandıracakları 

bilgiler ile ilgili hazırbulunuşluk düzeyi sağlanır.❖ Bu amaçla ön koşul bilgiler 

tamamlanır ve güdülenme sağlanır.❖ Bunun için konu ile ilgili ön bilgiler soru-cevap 

tekniği ile yönlendirilir. 

2. YENİ BİLGİNİNİN KAZANILMASI:❖ Bilginin ezberlenmesi yerine anlama ve oluşturma 

hedeflenmelidir. ❖ Öğrencilerin “bütünü”, onun “ilgili parçalarını” ve parçalardan 

“tekrar bütünü görmesi” gerekir.❖ Bilgi yüzeysel ve genişliğine değil, “derinliğine” 

öğrenilmelidir. 

3. BİLGİNİN ANLAŞILMASI:❖ Piaget’e göre, öğrenci bilgi ile karşı karşıya kaldığında, 

onun için anlama ve kavrama süreci başlamış olur. Bu süreçte iki yol kullanılır. 

ÖZÜMLEME:❖ Eğer yeni bilgi, daha önce edinilen bilgilerle çelişmiyorsa ve var olan 

zihinsel yapıya (şemaya) uyuyor ise olduğu gibi öğrenilir. 

UYMA (UYUM KURMA - DÜZENLEME):❖ Eğer yeni bilgi daha önceki bilişsel yapıya 

(şemaya) uymuyor ise, zihinde yeni düzenlemeler yapılır, (şemanın niteliği değiştirilir 

ya da yeni bir şema oluşturulur.) Böylece denge (öğrenme) oluşur. 

4. BİLGİYİ UYGULAMA:❖ Öğrenilen bilgi işlevsel hale getirilmelidir.❖ Bilgi yalnızca 

öğrenildiği sınıf ve ortamda kalmamalı (durağan bilgi olmamalı) benzer problem 

durumlarında uygulanabilir, aktarılabilir (transfer bilgi) olmalıdır. 

5. BİLGİNİN FARKINDA OLMA:❖ Öğrenci bilgisini hangi durumda kullanabileceğini 

anlamalıdır.❖ Bu nedenle bilginin farklı durumlarda kullanılarak farkında olmayı 

sağlayan drama, proje çalışması, örnek olay incelemesi gibi zenginleştirilmiş 

öğretme-öğrenme etkinlikleri gerçekleştirilmelidir. 

5. 3E – 5E – 7E UYGULAMALARI:❖ Yapılandırmacılığın içerisinde kullanılan öğretim 

modellerindendir. Temelinde, Piaget’nin öğrenmeyi denge, dengesizlik, yeniden 

denge şeklinde açıklaması üzerine kurulmuştur. 

5E Modeli Denge  

 

1.GİRME: Ön öğrenmelerin değerlendirilmesi, merak uyandırılması,hazırbulunuşluğun 

ortaya çıkartılması gibi etkinlikleri kapsamaktadır. Öğretmen kavramları, ilkeleri 

kesinlikle hazır olarak vermez. Sorduğu sorularla öğrencilere hatırlatmaya çalışır. Ön 

bilgilere erişim sağlanır, merak uyandırılır, öğrencilere ”neden” sorusu sordurulur, 



öğrenciler motive edilir ve öğrencilerin ilgisi çekilir. 

2.KEŞFETME:Öğrenci bir problem durumuyla karşılaştırılır ve bu problemi çözmesi 

beklenir. Öğrencilerle laboratuvar etkinlikleri yapılır ve birlikte çalışılır, öğrenciler 

kendi kararlarını kendileri verir ve bir problem durumunda soru ve fikir üretir. 

3.AÇIKLAMA/ANLAMLANDIRMA:Öğrenci problemin nasıl çözüldüğünü, problemi nasıl 

formüle ettiğini, çözüm yollarının neler olduğunu ve nasıl transfer ettiğini ortaya koyar. 

Öğretmen süreçte ipuçları verir. Öğrencilere ulaştıkları yargıları hakkında sorular 

sorulur, sınıfta tartışma yürütülür, daha fazla soru üretilir ve yeni tanımlar araştırılır. 

4.DERİNLEŞTİRME: Öğrenci yeni bir problem durumuyla karşılaştırılır. Bu problem 

çözülürken kavramlara ilişkin alt kavramlara dair yeni formüller elde eder. Bu 

bölümde, öğrencilerin kavramsal anlama yetenekleri geliştirilir, öğrencilerin yeni 

deneyimlerle daha derinlemesine ve geniş anlama yeteneği geliştirilir. 

5.DEĞERLENDİRME:Öğrenci ve öğretmen birlikte gerçekleştirir. Süreç yönelimli bir 

değerlendirme vardır. Değerlendirme bölümünde, öz değerlendirme, öğretmen 

gözlemi, performans değerlendirme, portfolyo ve rubrik yer almaktadır. 

6. İLİŞKİLENDİRME:Öğrenci edindiği bilgiyi farklı disiplinlerle ve gerçek hayatla 

ilişkilendirip sağlamlaştırır. Öğrencilerin mevcut kavramları, günlük hayattan örnekler 

kullanarak daha ileri düzeydeki olaylarla ve diğer alanlardaki kavramlarla 

ilişkilendirebilmeleri için rehberlik edilen aşamadır. 

7.FİKİR ALIŞ VERİŞİ:Öğrenciler birbirleriyle bilgilerini paylaşarak öğrenmenin kapsamını 

genişletir. Uygulanan etkinliklerin her anında grup arkadaşları ile etkileşim içinde olan 

öğrencilerin, diğer gruplar ile yeni gruplar oluşturarak fikir alış-verişinde bulundukları 

bir aşamadır edindikleri kavram ve becerileri yeni durumlara uygulamaları için 

cesaretlendirildiği aşamadır. 

8. DEĞERLENDİRME: 

Bu aşamada öğretmen yeni kavram ve becerileri uygulayan öğrencileri inceleyerek 

bilgi ve becerilerini ölçer ve davranış değişikliklerinin sebeplerini açıklamaya çalışır. 

Öğretmen öğrencileri grup çalışmalarına teşvik eder ve değerlendirmeyi 

gerçekleştirebilmek için “Neden bu şekilde düşündün?”,“Bunun için delilin nedir?”, 

“Bu konu hakkında ne biliyorsun?” ve “Bu olayı nasıl açıklarsın?” gibi sorular 

sorar. Öğrenciler ise delillerini ve açıklamalarını kullanarak bu sorulara cevap 

vermeye çalışır.” 

AKTİF ÖĞRENME: 

 
❖ Öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumludur, zihinsel yeteneklerini kullanmaya 

zorlandığı bir öğrenme biçimi olarak tanımlanabilir. 

❖ Öğrencilerin öğrenme sürecine yaparak-yaşayarak (etkin) katılımını gerektirir. 

❖ Öğrenciler merak duyarak ve kuşkuyla birlikte bilgiyi öğrenmelidir. 

❖ Bu nedenle eğitim bilgiledirme değil, bilgiyi üretme ve kullanma odaklı olmalıdır. 

❖ Aktif öğrenme bireyin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini dikkate alan, bireye çoklu 

öğrenme ve değerlendirme fırsatları sunan bir yaklaşımdır. 

❖ Yapılandırmacılığa dayanır. 

• Öğrenme sürecinin pek çok aşaması öğrenen tarafından düzenlenir. 

• Öğrenen kendi planlamasını yapar. 

• Öğrenci kendi amaçlarını ve hoşlandığı etkinlikleri tespit eder. 

• Öğrenci kendi öğrenmesini değerlendirir. 

• Yani öğrenen kendi öğrenmesinden sorumludur. Bunlar özdenetim gerektirir. 

• En önemli faydası sınıf yönetimini kolaylaştırması ve istenmeyen davranışların önüne 

geçmesidir. 

❖ Aktif öğrenme, öğrencilerin öğretmenden daha çok arkadaşlarından öğrendikleri 

duyuşsal yönü daha etkili olan uygulamalar içerir.  

❖ Aktif öğrenmede öğretmen, arkadaşlık rolü ve yatay iletişimi geliştirir. 

❖ Bilgi aktarıcı değil, ilgi uyandırıcı, güdüleyici ve yönlendiricidir. 

❖ Etkili sınıf yönetimi ve öğretimsel liderlikte bulunur. 

AKTİF ÖĞRENMENİN 5 

TEMEL NİTELİĞİ 

1) Güven, 2) Enerji, 3) Özdenetim, 4) Gruba ait olma, 5) Farkında olma 

İŞBİRLİĞİNE DAYALI 

ÖĞRENME: 

 

❖ Öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak, bir görevi yerine getirmek, bir konuyu 

öğrenmek, bir konuya çözüm getirmek ya da bir problemi çözmek için ortak bir 

amaç doğrultusunda birlikte çalışmaları yoluyla gerçekleşen bir öğrenme 

yaklaşımıdır. J. Dewey, Vygotsky, Slovin, Bandura, Piaget gibi kuramcılar işbirlikli 

öğrenme savunucularıdır. 

 

 

 



İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME 

İÇİN GEREKLİ 

KOŞULLAR (TEMEL 

ÖZELLİKLER); 

1- GRUP ÖDÜLÜ:❖ Etkinlik sonunda grubun ödüllendirilmesidir. 

2- OLUMLU BAĞIMLILIK: Bireyin, grubun başarısını kendi başarısı, kendi başarını da 

grubun başarısı olarak algılayabilmesidir. (Ortak amaç,ortak rol, ortak kaynak ve 

ortak ödül) 

3- YÜZ YÜZE ETKİLEŞİM: Öğrencilerin başarı için birbirlerinin çalışmalarını 

kolaylaştırması, birbirlerini güdülemeleri, birbirlerine yardım etmeleridir. 

4- BİREYSEL SORUMLULUK VE DEĞERLENDİRİLEBİLİRLİK: Her bireyin yeteneği ölçüsünde 

gruba en iyi şekilde katkı sağlamasıdır. 

5- SOSYAL BECERİLER:Öğrencilerin birbirlerini tanımaları ve birbirlerine güvenmeleri, 

iletişime geçebilmeleri, birbirlerini kabul etmeleri ve savunmaları, aralarındaki 

problemleri yapıcı bir şekilde çözebilmeleridir. 

6- GRUP SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:Grup üyelerinin kendilerini sürekli kontrol 

etmelerini sağlayacak olanağın verilmesidir. 

7- BAŞARI İÇİN EŞİT FIRSAT: Herkese gruba yeteneği ölçüsünde katkı sağlayabileceği 

ölçüde görevler verilmesidir. 

 

 

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME 

TÜRLERİ; 

ÖĞRENCİ TAKIMLARI-BAŞARI GRUPLARI TEKNİĞİ: Öğrenciler bireysel olarak sınava 

girerler. Öğrencilerin bireysel puanları önceden aldıkları puanlarla karşılaştırılarak 

önceki puanı aşanlar ödüllendirilir. Bireysel puanlar toplanarak grup puanı elde edilir. 

Daha önce belirlenen puanlara ulaşıldığında ise gruplar ödülü kazanır. 

 

TAKIM-OYUN –TURNUVA TEKNİĞİ: Öğrencilerin karma gruplar oluşturarak birbirleri ile 

yarıştıkları bir tekniktir. Takımların ilk görevi turnuvada üyelerin en iyi bir şekilde görev 

yapması için kendi üyelerini hazırlamaktır. Haftada bir kez yapılan turnuvalarda 

öğrendiklerini göstermek için yarışırlar. Her bir öğrencinin turnuva masasında 

kazandığı puanlar, toplam grup puanına ilave edilir. 

 

AYRILIP – BİRLEŞME – JİGSAW TEKNİĞİ: Öğrencilerin grup olarak konunun bütünü 

üzerinde çalışmaları sağlanır. Ayrıca her öğrenciye uzmanlaşacağı bir alt bölüm 

(konu) verilir. Aynı alt konuları alan öğrenciler, konularını tartışmak /paylaşmak üzere 

uzman gruplarında bir araya gelirler. Tartışma/ paylaşmanın bitiminde öğrendiklerini 

arkadaşlarına öğretmek için asıl gruplarına dönerler. Sınav yapılır, grup puanı 

hesaplanır. 

 

TAKIM DESTEKLİ BİREYSELLEŞTİRME TEKNİĞİ: Takım üyeleri farklı ünitelere çalışır. Her 

öğrenci diğer öğrencinin cevabını yanıt anahtarı olarak kullanır.Final testi hiçbir 

şekilde yardımlaşmadan yapılır. Testlerle öğrencilerin bireysel yetenekleri ölçülür ve 

geliştirilmeye çalışılır. 

 

AKRAN ÖĞRETİMİ TEKNİĞİ: Daha iyi bilen öğrenci az bilen öğrenciyi çalıştırır. 

 

TAKIM ETKİNLİĞİ TEKNİĞİ: Materyal verilir ve herkes bireysel çalışır. Test yapılır ve 

bireysel yanıtlanır. Sonra grup üyeleri cevapları tartışılır. Öğretmen yanıtları verir ve 

grup tekrar tartışır. 

 

İKİLİ DENETİM TEKNİĞİ: 4 kişilik gruplarda önce 2 şerli birbirlerini denetleyerek çalışma 

yapraklarındaki soruları yanıtlarlar. Sonra ikişerli alt gruplarla ikili gruplar yanıtları 

karşılaştırır. 

 

KARŞILIKLI SORGULAMA TEKNİĞİ: Öğretmen konuyu sunduktan sonra öğrencilere 

soruların nasıl sorulması gerektiği konusunda bilgi verir. Birbirlerine konuyla ilgili soru 

sorarlar ve yanıtlarını verirler. 

 

DEDİKODU TEKNİĞİ: İkişerli gruplar oluşturulur, tartışılır. İkişerli gruplar bütün sınıftaki 

kişilerle eşleşene kadar devam ettirilir. 

PROJE TABANLI 

ÖĞRENME: 

 

❖ Öğrencilerin grup olarak ya da bireysel olarak gerçek yaşam konularına ve 

uygulamalarına ilişkin olarak disiplinler arası (bilimsel alanlar-konular-etkinlikler) 

bağlantı kurularak bir problem ya da senaryo üzerinde yerine getirdiği bir tür problem 

çözme etkinliğidir. ❖ Öğrencilerin yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmeleri 

hedeflenir.❖ Yapılandırmacılığa dayalı, öğrenci merkezli ve ürün ortaya koyarak 

probleme çözüm geliştirir.❖ Savunucuları Bruner ve John Dewey’dir. Proje Tabanlı 

Öğrenme Yaklaşımı’nın aşamaları altı basamaktır. 

 



ÇOKLU ZEKA KURAMI: 

 
❖ Gardner’ın oluşturduğu bir kuramdır. Gardner’a göre zeka, bir ya da daha fazla 

kültürde değeri olan bir ürüne şekil verme yeteneğidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ZEKA ALANI VARDIR: 

1. SÖZEL (DİLBİLİMSEL ) ZEKA ALANI: 

❖ Sözlü ve yazılı dili etkili kullanma becerisi vardır. Bu yüzden ikna kabiliyetleri 

gelişmiştir. Kelime hazneleri geniştir. Okuma, yazma ve dinleme yoluyla 

öğrenirler. Sunuş yoluyla öğretim ve düz anlatım kullanılabilir. 

2. MATEMATİKSEL (MANTIKSAL) ZEKA: 

❖ Gruplayarak, sınıflayarak ve soyutlayarak öğrenirler. Akıl yürütme ilkelerini etkin 

kullanırlar, muhakeme becerileri üst düzeydedir. Neden sonuç ilişkisini ararlar, 

sorgulayıcıdırlar. Araştırma inceleme, problem çözme, proje tabanlı öğrenmeler 

uygundur. 

3. GÖRSEL (UZAMSAL) ZEKA: 

❖ Hayal güçleri kuvvetlidir. Nesneler arası ilişkileri çabuk görürler. Görsel metaforları 

(benzetmeler) kullanırlar. 

4. MÜZİKAL (RİTMİK) ZEKA: 

❖ Ritim ve melodilerle öğrenirler. Ses ahengi gibi simetri arayışı vardır. 

5. BEDENSEL (KİNESTETİK) ZEKA: 

❖ Psikomotor becerilerin ortaya konmasında başarılı tiplerdir. Duygu ve 

düşüncelerin aktarımında bedenlerini etkin bir biçimde kullanırlar. 

Söylenenlerden çok yapılanlar hatırlanır. 

6. BİREYSEL (ÖZE DÖNÜK) ZEKA: 

❖ Bireyin kendisini anlama, duygu ve düşüncelerini yönlendirme gücünü ortaya 

koyar. Yalnız kalmaktan, bireysel çalışmalardan, özgün projelerden zevk alırlar. 

Kendileri hakkında eleştirel düşünebilirler, özgüvenleri yüksektir. İzlerken 

öğrenme baskındır. Kendilerini çok iyi tanıdığı için insanları da çok iyi tanırlar. 

7. SOSYAL (KİŞİLERLERARASI) ZEKA: 

❖ İnsan ilişkilerinde, kendini ifade etmede ve empatide başarılıdırlar. Yüksek iletişim 

becerileri vardır,yakın ve samimi ilişkiler kurarlar. İşbirliğiyle öğrenirler. 

8. DOĞA (VAROLUŞÇU) ZEKASI: 

❖ Tabiata karşı bakışın belirlendiği zeka alanıdır. Çevreye karşı hassastırlar. 

YAŞAM BOYU 

ÖĞRENME: 

 

❖ Yaşam boyu eğitim, mevcut sistemi yeniden yapılandırmayı ve formal eğitim 

sisteminin dışında eğitimle ilgili tüm potansiyeli geliştirmeyi amaçlayan genel bir 

düzenlemedir ve örgün, yaygın her türlü eğitim faaliyetini kapsayan, çocukluktan 

emekliliğe kadar sürekli öğrenmeyi ifade eden bir kavramdır. 

❖ Yaşam boyu öğrenmede birey neyi öğrenmesi gerektiğine kendisi karar verir, 

öğrenme sürecini kendisi yönlendirir, yaygın ve örgün öğrenme olanaklarından kendi 

tercihi ile yararlanır. 

 

YAŞAM BOYU 

ÖĞRENMENİN 7  İLKESİ 

VARDIR: 

❖ 1. Süreklilik, 2. Değişim, 3. Kendi kendine öğrenme, 4, Araştırmacılık, 5. 

Özdeğerlendirme, 6. Sınıf dışında öğrenme, 7. Eğitimi yönetme. 

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ: 

 
❖ Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek 

eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; 

okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri 

esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. Amacı: 

❖ Çocuğu normal hale getirmek değil, onun ilgi ve yeteneklerini en 

iyi şekilde kullanmasını sağlamak ve toplum içinde yaşayabilmesini 

kolaylaştırmaktır. 

KAYNAŞTIRMA 

EĞİTİMİNİN 3 TÜR 

UYGULAMASI VARDIR. 

I. TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA: 

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün 

boyunca normal sınıfta eğitim almaktadır. 

II. YARI ZAMANLI KAYNAŞTIRMA: 

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı özel sınıftadır; özel eğitim sınıfı öğrencisi 

başarılı olabileceği derslerde kaynaştırma sınıfında eğitim almaktadır. 

III. TERSİNE KAYNAŞTIRMA: 

Yetersizlikleri olmayan bireyler istekleri doğrultusunda özellikle okul öncesi eğitimde, 

çevrelerindeki kaynaştırma uygulaması yapan özel eğitim okullarında açılacak 

sınıflara kayıt yaptırabilirler. 

 

 

 



Yazma güçlüğü olan 

öğrenciler ve özel 

öğrenme güçlüğü olan 

öğrencilerin 

değerlendirilmesi sözlü 

❖ sözlü ifadede güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi ise yazılı olarak 

yapılır. 

❖ Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliği olan bireyler ise davranışlarının 

gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilir. 

III. ÖĞRETİM 

YÖNTEMLERİ 

 

❖ Öğretim yöntem ve teknikleri genellikle birbirine karıştırılmaktadır. 

❖ Yöntem ve teknik kavramları öğretim sürecinde farklı anlamlara gelmektedir. 

❖ Yöntem kazandırılması hedeflenen bilgi, tutum ve becerilerin öğretimde kullanılan 

usul ve yollarıdır. 

❖ Teknik ise, öğretmenin yöntemi kendine özgü uygulama biçimleridir. 

 

 

 

1. ANLATIM YÖNTEMİ 

 

❖ öğretmenin bilgilerini, etkisiz bir şekilde dinleyen öğrencilere sözel bir biçimde 

ilettiği geleneksel bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. 

❖ Çok sık kullanımı, kötü ve yanlış kullanımı nedeniyle en etkisiz yöntem olarak da 

bilinmektedir. 

❖ öğrencileri etkisiz kıldığı için günümüzde geçerliliği kalmamıştır. 

❖ bilgileri kalabalık öğrenci veya dinleyici gruplara iletmek için yararlıdır. 

❖ Bu yöntemde öğrenciler dersin içeriği konusunda bütüncül bir görüş kazandırması 

bakımından da önemlidir. 

❖ aktif olan sadece öğretmendir  

❖ zamanın ekonomik kullanılmasını sağlar, 

❖ Yine bu yöntemle öğretmen farklı bir görüşle karşılaşmayacağı için öğretmende 

güven verir. 

❖ uygulanması kolay ve ekonomiktir. 

❖ dinleyicilerin ilgi ve gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını belirleyecek bir 

ölçek yoktur. 

❖ Öğretim sırasında öğrencilere soru sorma izni verilmediği için geri dönütün 

olmaması eksik bir iletişime sebep olur. 

❖ Dinleyiciler çok pasif olduğu için bu yöntemde dinleyicileri tanımakta güçtür. 

❖ Duygusal tutumlar ve psikomotor öğrenmenin oluşumu bu yöntemde çok 

enderdir. 

❖ Öğrencinin derste pasif oluşu bilişsel öğrenmeyi de engeller. Aynı zamanda bir 

öğrenci için sadece anlatım öğrenciyi çabuk sıkar. 

 

 

2. GÖSTERİ 

(DEMONSTRASYON) 

YÖNTEMİ 

 

❖ bir öğretmen ya da bir uzmanın öğrencilerin önünde bir işlemin nasıl yapılacağını 

işlem basamakları ile açıklaması ve nasıl yapılacağının göstermesi kast edilir. 

❖ Temel amacı, öğrencilerin bir şeyin uygun bir şekilde nasıl yapılacağını 

öğretmektir.❖ Bu nedenle, gösteri yöntemi ile bir olay veya olgu açıklanırken, 

gösterinin amaçları öğrencilere açıklanmalı, gösteri sırasında hem görsel hem de 

sözel iletişimin birlikte kullanılmasına özen gösterilmelidir.❖ Gösteri yöntemi eğer 

ilkelerine uygun olarak yapılırsa çeşitli faydalar sağlar.❖ Bu yöntemde hem görerek 

hem işiterek öğrenme olduğu için öğrenilen bilgilerin hafızada kalması da uzun süreli 

olur.❖ Kelimelerin yetersiz olduğu fikirler, prensipler, hareketler ve kavramların 

açıklanması için kullanılır.❖ İyi bir gösteri öğrencilerin dikkatini çeker.❖ Yalnızca 

gösteri yapanın materyale ihtiyacı vardır.❖ Bu açıdan oldukça ekonomiktir. 

❖ Öğrenciler de gösterileri yönetebilirler. Böylece beceri ve tutumların ilişkileri gelişir. 

❖ İyi bir gösteri işlemin standartlarını ortaya koyar.❖ El sanatları, resim,müzik ya da 

beden eğitimi gibi alanlarda güdülenirler.❖ Gösteri özellikle beceriler sahasında 

yararlıdır. Gösteri toplumdaki insan kaynaklarını kullanmak için en mükemmel 

yöntemdir.❖ Gösteri yönteminin faydaları yanı sıra çeşitli sınırlılıkları da vardır. 

❖ Göstericinin çok fazla planlama ve hazırlık yapmasını gerektirir. Eğer 

gösterici dönütlere dikkat etmeksizin yalnızca “Göster ve anlat” ilkesini 

uygularsa etkisiz olabilir.❖ Gösteri yöntemi kalabalık sınıflarda ya da çok küçük 

objelerde tam olarak uygulanamaz. Çünkü iki durumda da öğrencilerin tümü 

gösteriyi rahatlıkla izlemeyebilir.❖ Eğer gösterinin görsel kısmı, işitsel kısmı ile tutarlı 

değilse (birlikte olmazsa) öğrenciler karıştırabilirler. Gösteri “anlama” olmaksızın 

“taklit etme”ye dayanır.❖ Karmaşık bir gösteride öğrenciler başarısızlık ya da eksiklik 

duygusuna kapılabilirler.❖ Bilişsel ya da yüksek seviyeli duygusal öğrenmede 

kullanımı güçtür. Gösterilerin çoğu fazla zaman alır. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. GÖZLEM GEZİ 

YÖNTEMİ 

 

❖ Eğitim-öğretimde gözlem, varlık ve olayların kendi tabiî ortamlarında plânlı ve 

amaçlı olarak incelenmesi demektir. 

❖ Eğitsel amaçlar için okulun organize ettiği geziye gözlem gezisi denilir. 

❖ bu yöntemde öğrencilere “Gerçek dünyayı görme” imkanı sağlanmaktadır. 

❖ Öğrenciler çevrelerini daha iyi öğrenirler. Okul-çevre ilişkisi gelişir. 

❖ Öğrencinin birden fazla duyu organına hitap eder. Kullanım sahası fazladır. 

❖ Sınıf öğretiminden gerçek öğretime doğru bir aşamadır. 

❖ Bu yöntemin, Yasal sorumluluğu oldukça fazladır, 

❖ disiplin kolayca sorun haline gelebilir, 

❖ elverişli yer seçmek oldukça zordur organizasyonu genellikle çok karmaşıktır. 

❖ Gidiş-geliş güçtür ya da pahalıya mal olur. 

❖ Çok vakit alır, belirli bir süre ayırmak güçtür. 

❖ Gruba eşlik edecek kişi ya da kişilere ihtiyaç vardır. Bazen bu kişileri sağlamak zor 

olabilir. 

❖ Eğer tam olarak planlanmazsa, zaman israfından başka bir şey olmaz. 

❖ İyi planlanmamış bir gezi, diğer öğretmenleri de bu yöntemi uygulamaktan 

vazgeçirebilir. 

 

 

 

 

4. GRUP TARTIŞMASI 

YÖNTEMİ 

 

❖ Tartışma, iki veya daha çok kimsenin herhangi bir konuyu karşılıklı konuşarak, 

birbirini dinleyerek, eleştirerek, gerektiğinde sorular sorarak incelemesine dayanan 

bir öğretim yöntemidir. 

❖ Yöntemin esası tüm grubun etkinliğe katılmasıdır. Bu yöntemde iki önemli husustan 

birincisi açık bir amacının olması, ikincisi ön hazırlığı gerektirmesidir. 

❖ Bu iki husus gerçekleşmediği durumlarda öğrencilerin bu yöntemden 

yararlanmaları söz konusu olamaz. 

❖ Bilgilerini, fikirlerini ve düşüncelerini açıkça ortaya koyma imkanına kavuştukları bu 

yöntemde öğrenciler, sorunları daha iyi anlar, tanımlar ve çözüm yolları önerirler. 

Ancak anlamlı bir tartışma için gerekli bilgi ve olgunluğa sahip olmayan öğrencilerle 

bu yöntem uygulanamaz. 

❖ Ayrıca grup tartışması yöntemi genellikle küçük gruplarda daha etkin olarak 

kullanılabilen bir yöntemdir. 

ÖNEMLİ 

❖ Eğer öğrencilerin bazıları dinleyici olarak yer almayacaksa 20-25’den fazla 

öğrencinin olduğu sınıflarda uygulanması önerilmemektedir. 

❖ Grupla tartışma yönteminin çok değişik şekilleri vardır. Bunlardan en yaygın olarak 

kullanılanları, Panel, münazara, sempozyum, kollekyum, büyük grup tartışması, forum, 

seminer, vızıltı grupları, fikir taramasıdır ve çemberdir. 

PANEL: 

 
❖ oluşturulan bir grubun üyeleri belli bir konu ya da sorun üzerinde araştırma 

yaparlar.❖ Buldukları verileri incelerler ve bu ön hazırlıktan yararlanarak görüşlerini 

sırayla açıklarlar.❖ Genellikle öğretmen ya da bir akran panel başkanlığını üstlenir. 

Toplantıda ayrılan süre bitinceye kadar başkan konuşmacılara (eşit sürelerle) 

konuşma hakkı tanır. ❖ Yine öğretmen isterse panelden sonra konuyu tüm sınıfta 

tartışabilir. 

MÜNAZARA: 

 
❖ Birbirine zıt görüşler içeren bir konuda iki farklı grup oluşturulur ve her grup kendi 

görüşünü belli zaman birimleri içinde tarafsız bir dinleyici grubuna anlatır. 

❖ Amaç, kendi tarafının görüşlerini doğru, diğer tarafınkileri yanlış göstermektir 

Münazarada genellikle bir de dinleyici grup olur. Bu grup beğendikleri konuşmacıları 

alkışlayarak jüriyi etkilemeye çalışırlar. 

❖ Fazla bilimsel olmamakla birlikte bir fikri savunma, söz ustalığı, çabuk cevap 

hazırlama gibi yetenekleri geliştirdiği için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. 

SEMPOZYUM: 

 
❖ Önceden belirlenmiş ve hattâ yazılı olarak tartışmaya katılacaklara duyurulmuş bir 

konu üzerinde, uzman kişiler tarafından konunun değişik yönlerinin genelde 15 

dakikalık sunumlar olarak büyük dinleyici kitleye sunulmasıdır. 

❖ Oturuma katılacak kişiler 5-6 kişi olabilir. 

❖ Uzman kişilerin sundukları ve çoğu zaman yazılı olarak da düzenleme kuruluna 

verdikleri konuşmalarına “tebliğ” denir. 

❖ Bazı sempozyumlarda tebliğlerin hepsi yazılı olarak sunulmaz, o anda özet olarak 

verilebilir. 

❖ Daha sonra sempozyum kitabı içinde ayrıntılı olarak yayınlanır. 

 

 



KOLLEKYUM (ZIT 

PANEL): 
❖ İki gruptan birinin sadece soru soran, diğerinin ise cevap veren rollerini üstlenmesi 

ile olur.❖ Genelde soru soran grup, dinleyicilerden olur; cevap veren grup ise 

uzmanlar kuruludur.❖ Soru soran grup da daha önce konu üzerinde bir hayli hazırlık 

yaparlar.❖ Sorular genelde dinleyici grubun o konudaki ilgi ve ihtiyaçlarına göre 

şekillenir. Sınıfın yarısı soru soran, diğer yarısı da cevap veren grubu oluşturabilir,veya 

daha küçük gruplar oluşturulabilir.❖ Soruların ve cevapların belli bir konuda olması 

gerekir.❖ Eğer iyi düzenlenirse, öğrencilerin ilgisinin canlı olduğu bir ders yapılabilir. 

❖ Tehlikesi ise, çalışkan birkaç öğrencinin gerek soru gerekse cevap grubunda 

aktiviteyi ele alarak diğerlerinin pasif kalmasıdır. 

BÜYÜK GRUP 

TARTIŞMASI: 

 

❖ Bu yöntemde öğretmen konuyu tüm sınıfın katıldığı bir bir tartışma ortamında işler. 

❖ Tartışmanın yürütücüsü yine öğretmendir.❖ Sorular sorar, öğrencilerin görüşlerini 

açık duruma getirir ve konuyu daha iyi anlamaları için sık sık özetler. 

FORUM: 

 
❖ Küçük bir grubun belli bir konuda geniş bir kitleye uzman bilgisi aktarması (panel) 

ve daha sonra da dinleyicilerden gelecek sorulara cevap vermesidir. 

❖ Dinleyicilerin soruları bazen kısa sözlü soru olarak alınır.❖ Ancak bu arada uzun 

açıklamalar yapılarak konu dağıldığı için, forum yöneticisi soruları yazılı olarak alır ve 

hangi kişinin konu alanına giriyorsa o kişiye vererek kısaca cevaplandırılmasını 

sağlar.❖ Sık sık forum toplantıları bir geniş grup tartışmasına dönmektedir. 

SEMİNER: 

 
❖ Yükseköğretimde sıklıkla kullanılan bu yöntem değişik biçimlerde 

uygulanmaktadır. ❖ En yaygın kullanım biçimi ise yazılan bir tez ya da çalışma 

üzerinde grupça tartışılmasıdır.❖ Üzerinde görüşülecek yazılı materyal iki-üç hafta 

önceden grup üyelerine dağıtılır. Böylece grup üyeleri çalışmanın üzerinde enine 

boyuna inceleme yapma olanağına kavuşurlar. 

AÇIK OTURUM: 

 
❖ Biçim olarak panele benzeyen bu toplantı biçiminde, kişilerin tebliğ vari sunuları 

yoktur.❖ Konu üzerinde çeşitli defalar söz alarak konuşabilirler.❖ Eğer açık oturuma 

katılanlar sayısı geniş tutulursa veya söz hakkı vermede herkese eşit davranılmazsa, 

sık sık hoş olmayan ve kontrolü zor durumlar meydana gelebilir. 

VIZILTI GRUPLARI: 2-6 

kişi 

 

❖ Vızıltı grupları çeşitli şekillerde oluşturulur. Örneğin; “vızıltı 22” de iki öğrenci bir konu 

üzerinde 2’şer dakika konuşur. “vızıltı 66” da ise 6 öğrenci aynı konu üzerinde 6’şar 

dakika tartışır.❖ Vızıltı gruplarında önemli olan belli bir öğrencinin belirli bir süre, bir 

konu üzerinde tartışması ve sonunda varılan kararların açıklanmasıdır.❖ Bu tür grup 

tartışması 4’ le 36 dakika arasında sürebileceği için vızıltı gruplarına “ kısa süreli 

tartışma grupları” da denilmektedir. 

FİKİR TARAMASI: 4-9 

kişi 

 

❖ Kısa süreli tartışma grupları türünden olan fikir taramasında 4 - 9 kişiden oluşan 

gruplarda belli bir konu üzerinde 5 - 10 dakika konuşulur.❖ Burada önemli olan husus 

yaratıcı düşünce ve soruna değişik çözümler getirmedir.❖ Öğretmen fikir 

taramasından çeşitli biçimlerden yararlanabilir.❖ Örneğin; bir ders ya da tartışma ölü 

noktaya gelir sessizlik başlarsa en iyi yol fikir taramasını başlatmaktır. 

❖ Bazen de derse eğlenceli bir başlangıç yapmak için bu yönteme başvurulabilir. 

❖ Örneğin; sınıfa “eski bir elbise askısı elbise ya da palto asmaktan başka ne işe 

yarar” diye sormak ilgiyi çekecektir. ❖ Fikir taramasında önemli olan basit bir sorun 

üzerinde mümkün olduğu kadar kısa bir süre durmaktır. 

ÇEMBER: 10-15 

 
❖ Bu tekniğin uygulanabilmesi için kazandırılacak davranışların en az kavrama 

düzeyinde ve öğrencilerin tartışacakları konunun bilgi ve becerilerine sahip olması 

gereklidir.❖ Öğrenci sayısı genellikle 10-15 civarında olmalıdır. 

❖ Önce tartışmayı ve zamanı yönetecek bir lider seçilir, sonra tartışmada görüşleri 

belirleyip yazacak bir sekreter saptanır.❖ Öğrenciler çember şeklinde oturtulur. 

Önceden hazırlanan sorular teker teker her öğrenciye sorulur ve onların yanıtlarına 

sekreter tarafından not verilir.❖ Her öğrenciye her defasında 1-2 dakikalık süre verilir. 

Tartışmanın sonunda ana noktalar vurgulanır.❖ Doğru yanıtlar yoksa öğrencilere 

ipucu verilir.❖ Yukarıda sayılan yöntemler grup tartışmasının en yaygın biçimidir. 

Bunlar yalnız başlarına kullanılabileceği gibi diğer yöntemlerle birlikte de 

kullanılabilmektedir. Örneğin kalabalık bir sınıfta 50 dakikalık bir ders işleyecek 

öğretmen şu yöntemlerden yararlanacaktır: 

LABORATUVAR 

YÖNTEMİ 

 

❖ El becerisini geliştirmek, gerekli bilgiyi elde etmek, düşünme gücünü ve gözlem 

becerisini geliştirmek amacıyla kullanılır. 

Laboratuvar 

çalışmaları üç 

aşamada ele anılır 

a) Planlama, b) Uygulama, c) Özetleme ve değerlendirme 



LABORATUVAR 

YÖNTEMİ 
❖ Bu öğretim yönteminde yanlışlıklar hemen düzeltilebilir, her öğrenciye kişisel 

destek ve yardım sunulur. ❖ diğer tekniklerin çoğuna oranla masraflıdır.❖ Diğer 

teknikler kadar bilgi edinilmeye uygun değildir. ❖ Laboratuvarlar genellikle az sayıda 

öğrencinin aktif olabileceği büyüklüklerde olduklarından bir kısım öğrenciler pasif 

kalabilirler. Zaman kaybı önlenemeyebilir.❖ Aktif olmayan öğrencilerin istenmeyen 

alışkanlıklar edinmelerine neden olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK OLAY 

İNCELEMESİ 

 

❖ Örnek olaylar görsel, yazılı birçok kaynaktan derlenebilir.❖ Öğrenciler veya 

öğretmen, bir trafik kazasını, bir çevre sorununu, bir spor kavgasını veya dostluğunu, 

tıbbî veya hukukî bir olayı sözel olarak veya resim, film gibi tekniklerle sınıfa getirirler. 

❖ Kısa bir sunumdan sonra öğrenciler bu konu hakkındaki fikirlerini, yani olayın 

nedenlerini, gelişimini ve mümkün sonuçlarını ortaya koyup tartışırlar. 

❖ Seçilen olay iyi bir olay ise bunun geliştirilip yaygınlaştırılması yolları, kötü bir olay 

ise bunun engellenmesi ve düzeltilmesi yolları hep beraber ortaya konmaya çalışılır. 

❖ Örnek olay incelemesi öğrencilerin sorunlu bir olaya aktif olarak katılmalarını 

gerektiren bir yöntemdir.❖ Sorunlu olay gerçek ya da hayali olabilir. ❖ Olayı anlatan 

ve gerekli verileri kapsayan bir rapor üzerinde çalışan öğrenciler, olayı öğrenir, 

verileri analiz eder, sorunu değerlendirirler.❖ Tartışarak olayın nedenlerine ya da 

çözümüne ilişkin öneriler getirirler.❖ Bu yöntemin uygulanması esnasında, öğrenciler 

belli bir sorunla ilgilendikleri için ilgi ve güdüleri genellikle yüksektir. 

❖ Öğrenciler ders kitabı dışındaki materyallerden de yararlanma imkanı bulabilirler 

Tüm öğrencilerin tartışmalara katılmaları sağlanır.❖ Problem çözme yeteneği 

geliştirilir.❖ Konuları kavrama, anlama yeteneği geliştirilir.❖ Öğrencilere diğer 

öğrencilerle çalışma imkanı sağlanır.❖ Bu yöntemin uygulanmasında çeşitli 

sınırlılıklarda vardır. Bu yöntemin uygulanması uzun zaman alır, öğretmenin önceden 

çok iyi hazırlanmasını gerektirir. ❖ Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur. 

❖ Öğretmenin grup liderliği yapamayacağı durumlarda olayın ayrıntılarını bilen bir 

lidere ihtiyaç duyulur. İncelenmesi düşünülen olaya tam olarak uyan bir örnek olay 

yazmak bazen güç olabilir❖ Öğrencilerin bazıları bu tür etkinliklere katılmayabilirler. 

❖ Tartışmaları yönetmede ve değerlendirmede zorluklarla karşılaşılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEM ÇÖZME 

YÖNTEMİ 

❖ Problem çözme metodu ile öğretim yaklaşımı, aslında bilimsel araştırma 

metodlarını işaret etmektedir.❖ Burada John Dewey’ in “yapıcı ve yaratıcı düşünce” 

modeline göre, problem çözmede şu ana aşamalar esas olmalıdır. 

- Problemi tanıma - Geçici hipotezler formüle etme. - Veri toplama, organize etme, 

değerlendirme ve açıklama Sonuca ulaşma - Sonuçları test etme. 

❖ Bu metodun ilkelerine uygun bir şekilde yapılması ile öğrenciler, ilerde 

karşılaşacakları problemleri, bilimsel metotla nasıl çözümleyebileceklerini öğrenirler. 

❖ Problemleri nasıl algılayıp, onlar üzerinde nasıl düşüneceklerini (akıl yürütmeyi, en 

isabetli kararı seçmeyi, sebep-sonuç ilişkilerini düşünmeyi) bir alışkanlık olarak 

kazandırır.❖ Öğrencileri, “zan” larıyla değil bilgileriyle hareket ettirmeye alıştırır. 

❖ Öğrenciler ders kitaplarının dışındaki yazılı kaynaklara ve kaynak kişilere ulaşmayı 

öğrenirler.❖ Çok çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerin doğruluğu, karşılaştırma 

yöntemi ile bulunmaya çalışılır.❖ Problem çözme yöntemi Öğrencinin aktif olarak 

katıldığı, bilgi ve duygusal öğrenmenin bir arada olduğu bir öğretim metodudur. 

❖ Öğrencilere kendine güven ve sorumluluk kazandırır.❖ Öğrenciler plânlı ve düzenli 

çalışmaya alışırlar. ❖ Bu yöntemin uygulanmasında karşılaşılabilecek çeşitli sorunlar 

olabilir ❖ örneğin öğrenciler, bazı problemleri algılayacak veya doğru algılayacak 

olgunluğa erişememiş veya o tür şartlar içinde yaşamıyor olabilirler. 

❖ Problemin çözümü için gerekli kaynaklar ve araç-gereç bulunmayabilir. 

❖ Öğrencilere maddî bir takım külfetler yükleyebilir. 

❖ Problemin çözümü için çok zaman ve emek gerekebilir ve elde edilen sonuç 

bunlara değmeyebilir.❖ Bu metotta, öğrenmenin değerlendirilmesi zordur. 

DİĞER ÖĞRETİM 

YÖNTEMLERİ 

 

❖ Eğitim-öğretim sürecinde kullanılan başka öğretim yöntemlerine de rastlamak 

mümkündür.❖ İş başında eğitim, ekiple öğretim, programlı öğretim ve mikro öğretim 

yöntemi, diğer öğretim yöntemleri olarakta kabul edilir. 

a. İşbaşında Eğitim b. Ekiple Öğretim c. Programlı Öğretim d. Mikro Öğretim 

İŞBAŞINDA EĞİTİM 

 
❖ özellikle beceri gerektiren işlerde çalışacak veya çalışmakta olan bireyleri, işin 

gereklerine uygun olarak yetiştirmek amacıyla yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir 

❖ Bu yöntem yaparak yaşayarak öğrenmektir İşbaşında eğitim sürecinde, öğrenen 

kişi işte ve işyerinde deneyim kazanır, işi bizzat yaparak gerektiği biçimde öğrenir. 



 

EKİPLE ÖĞRETİM 
❖ İki yada daha fazla sayıda öğretmen ve diğer görevli kişilerin, öğretim etkinliklerini 

planlama, sunma ve değerlendirme anlamlı ve sistematik bir işbirliği içinde 

çalışmalarıdır. 

 

PROGRAMLI ÖĞRETİM 

 
❖ bireysel, kendi kendine öğrenme yöntemi olarak kabul edilmektedir. 

❖ Bilginin özel parçalara veya temel öğelere ayrılarak belirli bir sıraya göre 

düzenlenip bireysel esasa göre düzenlenmesidir. Sınıfsız okul, bireysel olarak formüle 

edilmiş öğretim, modüler programlama ve bilgisayar destekli öğretim gibi yeni 

yaklaşımlar, programlı öğretim yönteminin kullanılmasına örnek verilebilir. 

MİKRO ÖĞRETİM 

 
❖ Bir yöntemi,kalabalık sınıfın karmaşık ortamıyla karşılaşmadan, bu ortamın öğelerini 

parçalar halinde deneyerek öğrenirler. 

 

BİR ÖĞRETİM 

METODUNUN SEÇİMİNİ 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

❖ Dersin Muhtevası 

❖ Öğrencilerin Özellikleri 

❖ Öğretmenin Özellikleri 

❖ Öğretim Araç-Gereçlerinin Durumu 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 

1. Beyin Fırtınası Tekniği 

2. Soru - Cevap (Sokrat Metodu) Tekniği 

3. Rol Oynama Tekniği 

4. Benzetişim (Simülasyon) Tekniği 

5. Drama (Bağımsız Rol Yapma) Tekniği 

6. Mikro Öğretim Tekniği 

7. Eğitsel Oyunlar Tekniği 

8. Altı Şapka Tekniği 

9. Görüş Geliştirme Tekniği 

10. Vızıltı (Fısıltı)  

11. Kartopu (Piramit) Tekniği 

12. Köşelenme Tekniği 

Grupları Tekniği: 55 Kişi 

13. Akvaryum Tekniği: 2-4 

14. Rulman (Top Taşıma) Tekniği 

15. Dedikodu Tekniği 

16. Mahkeme Tekniği 

17. Konuşma Biletleri Tekniği 

18. Tombala Tekniği 

19. Arkası Yarın Tekniği 

20. Balık Kılçığı Haritası (Neden-Sonuç 

Diyagramı) Tekniği: 

21. Kavramsal Karikatür (Konuşma Balonu 

– Çizgi Karakter) Tekniği: 

22. Kavram Haritası Tekniği: 

23. İstasyon Tekniği: 

24. Analoji (Benzetim)/Metafor Tekniği: 

25. Altı Ayakkabılı Uygulama Tekniği 

 

1. BEYİN FIRTINASI 

TEKNİĞİ 
❖ bir gruba ait öğrencilerin, açık fikirli olarak, bir konu, olay veya problem durumu 

hakkında düşünmelerini ve mantıklı olup olmadığı endişesine kapılmadan 

olabildiğince çok sayıda fikir üretmelerini istemektir.  
- Kullanımı oldukça kolaydır ve pek fazla hazırlık gerektirmez. 

Etkili bir beyin fırtınası 

dört faktöre bağlıdır: 

 

✓ Beyin fırtınası esnasında öğrencilerin ileri sürdükleri fikirler asla eleştirilmemelidir. ✓ 

Beyin fırtınası esnasında öğrencilerde sınırsız düşünme özendirilmelidir. ✓ Beyin fırtınası 

esnasında öğrencilerin fikirlerinde genellikle nitelik yerine nicelik aranmalıdır. ✓ 

Öğrencilerin beyin fırtınasını gerçekleştirmelerindeki amaçları, gelişme ve geliştirme 

olmalıdır. 

2. SORU - CEVAP 

(SOKRAT METODU) 

TEKNİĞİ 

❖ Soru-cevap metodu, başka metodların içinde ara sıra kullanılan soru-cevap 

tekniğinden ayrı; dersi baştan sona soru-cevap tarzında işleme demektir. Öğrencinin 

derse aktif olarak katılmasını sağlar. 

3. ROL OYNAMA 

TEKNİĞİ 

 

❖ bir fikir, durum ya da olay bir grup önünde dramatize edilir. olayın nasıl oluştuğunu 

izlerler ve konunun ayrıntılarına inerler. uygulanması küçük grup gerektirir. Sınıfın 

tamamı görevlendirilemez. Zaman gerektirir. 

4. BENZETİŞİM 

(SİMÜLASYON) TEKNİĞİ 
❖ Sınıf içinde öğrencilerin bir olayı gerçekleşmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma 

yapmalarına fırsat veren bir öğretim tekniğidir.gerçeğe uygun olarak gerçekleştirilen 

bir model üzerinde yapılan öğretim yaklaşımıdır 

5. DRAMA (BAĞIMSIZ 

ROL YAPMA) TEKNİĞİ 

Öğrencilerin hangi durumda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğrenmelerini 

sağlayan bir öğretme tekniğidir. 

❖ Dramada birey kendi açısından yaklaşır ve ne yapması gerektiğine ilişkin 

(doğaçlama) rol oynar. Problem çözme ve iletişim kurma yeteneğini geliştirir. 

❖ Öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini, başka bir kişiliğe girerek ifade etmesini 

sağlayan bir tekniktir. 

6. MİKRO ÖĞRETİM 

TEKNİĞİ 

Öğrenci tarafından yapılan (kısa süreli olarak) bir davranışın gözlenmesi, gözlemin 

kayıt edilip öğrenciye hatalarının bildirilmesi ve davranışın belli bir yeterlik düzeyine 

gelene kadar öğrenciye tekrar ettirilmesi ve her tekrarda hataların belirtilip 

düzeltilmesi yoluyla öğrencilerin davranışı belli bir yeterlik düzeyinde kazanmasını 

amaçlayan bir öğretim tekniğidir. “Öğret-yeniden öğret” süreci gerçekleştirilir. 



7. EĞİTSEL OYUNLAR 

TEKNİĞİ 

öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini 

sağlayan etkinliklerdir.❖ Eğitsel oyunlarla derste konular daha ilgi çekici duruma 

getirilebilir,❖ etkin olmayan öğrencilere, derse katılma olanağı sağlanır. 

 

8. ALTI ŞAPKA TEKNİĞİ 

 

Beyaz şapka: Tarafsız  

Kırmızı şapka: duygusal  

Siyah Şapka: eleştirisel ve karamsar 

Sarı şapka: iyimser ve yapıcı  

Yeşil şapka: yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretmeye dayalı  

Mavi şapka: Olayların tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan  

9. GÖRÜŞ GELİŞTİRME 

TEKNİĞİ 
❖ Bir konuda yapılan düşünce alışverişinde kişinin kendi görüşünü diğer görüşlerden 

de yararlanarak geliştirmesini ve savunmasını ya da değiştirmesini, karşı çıktığı 

görüşü benimsemesini sağlayan bir öğretme - öğrenme tekniğidir. 

10. VIZILTI (FISILTI) 

GRUPLARI TEKNİĞİ: 55 

kişi 

❖ Öğrencilerin gruptaki öğrenci sayısı kadar dakika konuşma yapmasıyla 

gerçekleşir.Vızıltı 55 beş kişilik bir gruptur ve her grup 5’er dakika konuşur. 

11. KARTOPU (PİRAMİT) 

TEKNİĞİ 

 

❖ Tüm öğrenciler katılır❖ Öğretmen bir konu verir ve tüm katılımcıların önce bireysel 

olarak bu konuyu düşünmelerini ister. Ardından iki kişilik ekipler oluşturulur ve bu 

ekipler düşüncelerini birbirleriyle paylaşırlar.❖ Daha sonra çiftlerin oluşturduğu 4 lü ve 

8 li gruplar şeklinde kademeli olarak ilerleyen ve finalde herkesin karşısında sunum 

yapılan bir tartışma tekniğidir. 

12. KÖŞELENME 

TEKNİĞİ 

 

❖ Öğrencilere yöneltilen bir soru veya sorun karşısında çok kısa alternatifler alınır. 

❖ Daha sonra her bir alternatif için bir köşe(masa) oluşturulur. 

❖ Aynı alternatifi savunan öğrenciler köşeye toplanır ve kendi içlerinde konuyu 

tartışırlar. 

❖ Düşüncelerini ve gerekçelerini savunan bir rapor hazırlarlar ve her gruptan bir 

temsilci çıkarak grubun tezini sınıfa açıklar. 

13. AKVARYUM 

TEKNİĞİ: 2-4 

 

❖ Sınıfın ortasına 2 – 4 öğrenci çıkarılır ve diğer öğrenciler bu öğrencilerin etrafında 

bir daire oluşturacak şekilde otururlar.❖ Yaklaşık 10 dakika kendi aralarında bir konu 

hakkında tartışır veya deneyimlerini paylaşırlar.❖ Herkes düşüncelerini ifade eder. 

❖ Bu sırada diğer öğrenciler aynı bir akvaryumu izler gibi konuşan arkadaşlarını izler 

ve gözlem yaparlar. 

14. RULMAN (TOP 

TAŞIMA) TEKNİĞİ 

 

❖ Sınıf iç içe iki çember oluşturulacak şekilde düzenlenir.❖ Sandalyelerde oturulan 

dış çemberde yer alanlar içe, iç çemberde yer alanlar dışa bakacak şekilde 

otururlar. ❖ Öğretmen tarafından verilen bir konu veya anlatılan bir senaryodan sonra 

karşılıklı gelen iç ve dış çember öğrencileri birbirlerine düşünce ve çözümlerini 

anlatırlar. ❖ Belirlenen süre dolduğunda dış çemberdeki öğrenciler sandalyelerinden 

kalkarak bir yandaki sandalyeye otururlar.❖ Karşısına yeni bir arkadaşı gelen 

öğrenciler yine düşünce ve çözümlerini paylaşırlar.❖ Bu uygulama 3 – 4 kere 

tekrarlanabilir.❖ Bu yolla öğrenciler, bir konuda farklı arkadaşlarının düşüncelerini ve 

çözümlerini öğrenerek zengin bir bakış açısı kazanabilirler. 

15. DEDİKODU TEKNİĞİ 

 
❖ Öğrencilerin konuyu kavramaya çalışmasını, o konuda düşünmesini ve konu 

hakkındaki çeşitli düşüncelerini öğrenip onları değerlendirmesini sağlar. 

❖ Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır,❖ verilen konuyu ya da soruyla ilgili düşüncelerini 

birbirlerine söylerler.❖ Eşler birbirinden ayrılıp yeni ikililer oluşturur.❖ Yeni eşlerine hem 

kendi düşüncelerini hem de önceki eşinin düşüncelerini iletir ve tartışırlar.❖ Sonunda 

fikirler sınıf içinde tartışılır. 

16. MAHKEME TEKNİĞİ 

 
❖ Sınıfta sanal bir mahkeme kurulması şeklinde uygulanan bu teknik birçok 

öğrencinin etkinliğe katılımını sağlar.❖ Belirlenen konuya yönelik sınıf ortamında bir 

mahkeme kurulur.❖ Taraflar, sanıklar, şahitler seçilir.❖ Karşılıklı görüşlerini savunan 

öğrenciler tartışma ortamı oluşturarak jüri ve hakim karşısında davalarını haklı 

gösterme çabasına girerler. 

17. KONUŞMA BİLETLERİ 

TEKNİĞİ 

 

❖ her bir öğrenciye üç bilet verilir. 

❖ Her bir biletin belirli konuşma süresi (yolculuk süresi) vardır. 

❖ Öğrenciler biletleri bitene kadar konuşabilirler. 

❖ Bileti biten öğrencilerin konuşma hakkı sona erer. 

18. TOMBALA TEKNİĞİ 

 
❖ Konunun sözcükleri ya da kavramları tombala kartlarına yazılır. 

❖ Bazıları boş bırakılır. Hazırlanan kartlar öğrencilere dağıtılır. 

❖ Öğretmenin söylediği, tanımladığı sözcük ya da kavram kapatılır. 

19. ARKASI YARIN 

TEKNİĞİ 
❖ öğretmen bir hikâye okurken veya bir film izletirken daha önceden belirlediği bir 



 noktada hikâyeyi durdurur.❖ Bundan sonra ne olabilir, niçin gibi sorular sorar ve çok 

sayıda öğrenciden yanıtlarını gerekçeli olarak alarak tahtaya yazar. 

 

 

20. BALIK KILÇIĞI 

HARİTASI (NEDEN-

SONUÇ DİYAGRAMI) 

TEKNİĞİ 

 

❖ Ishikawa diagramı olarak da bilinen balık kılçığı tekniği, bir problemin nedenlerini 

ve alt nedenlerini ortaya çıkarmaya yardım eder. 

❖ Ayrıca, tüm öğrencilerin derin ve nesnel bir görüş kazanmalarını ve problemin 

çeşitli bölümleri arasında ki önemli ilişkileri görmesini, öğrencilerin daha derin bir 

şekilde bir problem üzerinde yoğunlaşmasını sağlar. 

❖ Öğrencilerin düşüncelerini organize etmeye yardım eder; ancak, problem için 

çözümler sağlamaz. 

❖ Bu teknik; birlikte çalışmayı, gerçeği aramayı, değişik görüşlere açık olmayı ve 

karşıt görüşlerin ortaya çıkmasını sağlar. 

21. KAVRAMSAL 

KARİKATÜR (KONUŞMA 

BALONU – ÇİZGİ 

KARAKTER) TEKNİĞİ 

 

❖ Karikatür, tartışma ortamı yaratmak için uyaran olarak kullanılır.❖ Birbirinden farklı 

görüşlerin yer aldığı bir grup tartışmasını oluşturma fikrini temel almaktadır. 

❖ Öğrencilerin derse ilişkin bilgi ve becerilerini pekiştirmek ve kalıcılığını sağlamaya 

yardımcı olur.❖ Öğrenciler, öncelikle dersin temel kavram ve ilkelerine dayalı bir 

konu ile ilgili yanlış ve doğru ifadeleri oluşturmaktadır. 

❖ Belirlenen bu ifadeler, insan veya hayvan figürleri kullanılarak bir poster üzerinde 

resimlendirilmekte ve öğrenciler, tartışmalarını bu poster üzerinde yapmaktadırlar. 

 

22. KAVRAM HARİTASI 

TEKNİĞİ: 

 

❖ Kavramların; kendine özgü özelliklerinin veya diğer kavramlarla ilişkilerinin şekil ya 

da sözcüklerle önermeler şeklinde göstermek için tasarlanan şematik çizimlerden 

oluşan öğretim aracıdır.❖ Analitik ve semantik düşünmeyi, Sistematik sınıflama 

yapmayı sağlar.❖ Öğretimin her kademesinde kullanılır.❖ Ön bilgilerle yeni 

kavramların bütünleştirilmesini sağlar. 

KAVRAM HARİTASI 

TÜRLERİ 

 

1. ÖRÜMCEK HARİTA: ❖ Temel bir kavramı tanımlamak için kullanılmaktadır. Kavramın 

ana ve alt bölümlerini gösterir. Merkezdeki temel kavram nedir? Bununla ilgili 

özellikler nelerdir? gibi sorulara yanıt aranır. 

2. AKIŞ ÇİZGİSİ:❖ Olayların akışını ve akış esnasında bu olaylar arasındaki ilişkileri 

gösterir. 

3. ZİNCİR KAVRAMA HARİTASI(OLAYLAR ZİNCİRİ DİZİNLERİ):❖ Herhangi bir kavramın 

aşamalarını, bir işlemin basamaklarını, olayların sırasını ve sonuçlarını açıklamak için 

kullanılır. 

4. SINIFLAMA HARİTASI:❖ Öğrenilen bilgileri sistematik olarak sınıflamayı amaçlar. 

Bütünü genelden özele doğru mantıklı panolara ayıran şemadır. 

23. İSTASYON TEKNİĞİ ❖ İstasyon Yöntemi, bütün sınıfın her aşamada (her istasyonda) çalışarak bir önceki 

grubun yaptıklarına katkı sağlayarak bir basamak ileri götürmeyi, yarım kalan işi 

tamamlamayı öğreten bir tekniktir.❖ Sınıfın tamamı 2-8 istasyona bölünür. ❖ Her 

gruba bir istasyon şefi atanır (bu işi öğretmende üstlenebilir). Şef gruba kılavuzluk 

yapar, iş bitince ürünleri toparlar.❖ Gruplar istasyonlara dağılır, her grup gittiği 

istasyonda 10 dakika çalışır. Süre sonunda gruplar yer değiştirir. Tüm grupların tüm 

istasyonda çalışması sağlanır.❖ İstasyona gelen her yeni grup bir önceki grubun 

bıraktığı yerden devam eder. 

24. ANALOJİ 

(BENZETİM)/METAFOR 

TEKNİĞİ 

ANALOJİ 

❖ bilinmeyen bir olayı bilinen bir olayın koşullarında düşünerek, iki olay arasında 

karşılaştırma yaparak ve ilişkiler kurarak, bilinmeyen olayı anlama sürecidir. ❖ 

Hedefe ulaşmak için var olan kaynaklardan çağrışım yapılır. Örneğin, kan 

dolaşımının trafik akışına benzetilmesi. Somut benzetmelerde kullanılır. 

METAFOR 

❖ soyut benzetmelerde kullanılır. Örneğin, Öğretmen beynin görevini anlatırken 

Türkiye haritası üzerinde Ankara’yı beynin yerine koyarak anlatmaya çalışması gibi. 

25. ALTI AYAKKABILI 

UYGULAMA TEKNİĞİ 

LACİVERT (RESMİ) AYAKKABI: Resmiyeti temsil eder.  

MOR (BİNİCİ) ÇİZMELER: Yetkiyi ifade eder.  

KAHVERENGİ (YÜRÜYÜŞ) AYAKKABI: Karmaşık durumları temsil eder.  

GRİ (SPOR) AYAKKABI: Gri renk net olamayan durumları, spor ayakkabıda resmi 

olmamayı ve rahatlığı simgeler.  

TURUNCU (LASTİK) ÇİZMELER: Tehlike, aciliyet ve krizi ifade eder.  

PEMBE (EV) TERLİKLER: İnsancıllığı, duyarlılığı ve sıcaklığı temsil eder. 

5. SINIF DIŞI ÖĞRETİM 

TEKNİKLERİ 

1. Gezi  2. Gözlem 3. Görüşme 4. Ödev 5. Sergi 



GEZİ 

 
❖ Sınıftaki konularla ilgili olarak yapılan planlı ziyaretlerdir.❖ Etkili bir gezi çalışması 

için; Öğrenciye kazandırılacak davranışlar öğrencilerle birlikte belirlenmeli ve gezi 

yapılacak yer bu hedef davranışlara göre önceden belirlenmelidir. 

GÖZLEM ❖ Gerçek yaşamdaki olayların, nesnelerin, insanların, bir plan dâhilinde izlenmesi ile 

gerçekleşen bir tekniktir.❖ Tabiatta var olan bir şeyin kendi şartlarında incelenmesine 

“gözlem” denir. 

GÖRÜŞME 

 
❖ Sınıfta işlenen konularla ilgili bilgileri genellikle uzmanlardan elde ederek 

öğrenmeyi sağlar.❖ Bu teknik öğrencinin uzmanlarla dışarıda görüşmesiyle 

gerçekleşeceği gibi, sınıfa uzman getirerek (kaynak kişiden yararlanma) de 

gerçekleşebilir. 

ÖDEV 

 
❖ Ödev, öğretmenler tarafından çocukların ders dışı zamanlarda hazırlamaları için 

verilen; bazen derse hazırlık ve çoğu kez de derste öğrenilenleri pekiştirme, tekrar, 

genişletme ve tamamlamayı bazen de değerlendirmeyi amaçlayan çalışmalardır. 

SERGİ 

 
❖ Yazı, şiir, heykel, resim gibi ürünlerin uygun şekilde yerleştirilerek gözler önüne 

konulması, incelemeye sunulmasıdır.❖ Öğrenicinin öğrenme sürecindeki etkinliklerini 

paylaşma amacıyla yapılır.❖ Sergiler, grup bilincini ve grupla çalışma alışkanlığını 

geliştirir.  

 

 



 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

EĞİTİM ❖ “İnsanın davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde değişiklikler 

meydana getirme sürecidir.”İnsan öğrendiklerinin büyük bir kısmını aile ve okul 

çevresinde edinir. 

PLANLI EĞİTİM 

 

❖ Eğitim sürecinin amaçları, yöntemi, içeriği belirlenmiş ve özel bir çevrede ve 

eğitimi meslek edinenlerin rehberliğinde gerçekleşen kısmına “Planlı Eğitim” 

denir. 

DEĞERLENDİRME 

 

❖ öğrenciye davranışını nasıl değiştireceği, nasıl geliştireceği hakkında bilgi 

verir. 

DEĞERLENDİRMENİN 

FAYDALARI 

❖ yeterince başarılı olan öğrenciyi motive eder.❖ öğrenci hakkında verilecek 

kararlara dayanak olur.❖ öğretmenin kendi öğretiminin ne derecede etkili 

olduğunu kestirmense yardım eder.❖ yöneticilere ve diğer ilgililere bilgi verir. 

ÖLÇME 

 

❖ bir betimleme işlemidir.❖ ölçme, belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir 

özelliğine sahip olup olmadığını, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip 

gözlem sonuçlarının sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade 

edilmesidir. 

ÖLÇME ÖRNEKLERİ  bir kişinin cinsiyetinin (kadın‑erkek) 

 bir erkeğin medeni halinin (evli, bekâr, dul, boşanmış)  

 sıcaklığın kaç derece  

 bir çocuğun ağırlığının kaç kilogram olduğu 

ÖLÇME TÜRLERİ 1. Doğrudan Ölçme 

2. Dolaylı Ölçme 

DOĞRUDAN ÖLÇME 

 

❖ Doğrudan ölçmede, ölçme konusu olan özelliğin kendisini dolaysız olarak 

ölçebiliriz. Örneğin boy ve ağırlığın ölçülmesi,Uzunluk ve ağırlık, kendileriyle 

aynı türden bir araçla, bir birimle ölçülür. 

DOLAYLI ÖLÇME 

 

❖ Bazı özellikler doğrudan ölçülemezler. Doğrudan ölçülemeyen özellikler, 

onlarla ilgili olduğu bilinen ya da ilgili olduğu sanılan başka bir özellik 

gözlenerek, dolaylı olarak ölçülürler. Örneğin ❖ sıcaklık ve zekâ,dolaylı olarak 

ölçülür. 

ÖLÇEK  ❖ nesnelere verilen sayıların anlamlarını ya da nesnelere sayılar vermede ve 

nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kurallar ve 

kısıtlamaları belirtmek için kullanılır. 

ÖLÇEK TÜRLERİ 1) Sınıflama Ölçekleri 

2) Sıralama Ölçekleri 

3) Eşit Aralıklı Ölçek 

4) Eşit Oranlı Ölçek 

SINIFLAMA ÖLÇEKLERİ 

 

❖ Gözlemin en basit biçimi, nesneleri, belli bir yönden benzeyip 

benzemediklerine göre sınıflamaktır. 

❖ İnsanların kadın‑erkek, evli‑bekar ‑dul‑boşanmış kategorilerine ayrılması  

SIRALAMA ÖLÇEKLERİ 

 

❖ belli bir özelliğe sahip oluş miktarı bakımından nesneleri bir sıraya koymakla 

elde edilir.❖ Öğrenciler, boy sırasına ya da herhangi bir sınavdan aldıkları 

puana göre başarı sırasına konulabilir. 

EŞİT ARALIKLI ÖLÇEK 

 

❖ Ölçülen özelliğin belli bir başlangıç noktasına göre ve belli bir özelliğe sahip 

oluş miktarına göre eşit aralıklarla sıralanmasını ifade etmektedir. 

❖ Eşit aralıklı ölçeklerde birimlerin eşit olması ve sıfırın izafi bir sıfır olması 

gerekmektedir. 

❖ Eğitimdeki ölçme türleri genel olarak eşit aralıklı ölçek türüdür. 

❖ Ancak psikomotor davranışların ölçülmesinde çoğu zaman eşit oranlı 

ölçekler kullanılmaktadır. 

EŞİT ORANLI ÖLÇEK 

 

❖ Ölçülen özellik hakkında en duyarlı ölçme sonuçlarını veren ve en çok bilgiyi 

sağlayan ölçek türüdür. 

❖ Eşit aralıklı ölçek ile aralarındaki tek fark eşit oranlı ölçekte sıfırın mutlak yani 

gerçek sıfırı (sıfır, yokluğu gösterir) ifade etmesidir. 

❖ Gerçek oran hesabı vardır. 

❖ Her türlü istatistiki işlem yapılabilir. 

❖ Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapılabilir. 

 

 

DEĞERLENDİRME VE ❖ Değerlendirme, yapılan ölçümlerden bir anlam çıkarabilmek ve ölçülen 



DEĞERLENDİRME 

YÖNTEMLERİ 

nesneler hakkında bir değer yargısına ulaşabilmektir. 

❖ Elde edilen ölçümlerden bir anlam çıkarabilmek için söz konusu ölçümlerin 

bir ölçüt ile karşılaştırılması gerekmektedir. 

❖ Aslında her değer yapısı,kesinlikle bir ölçme sonucu ile bir ölçütün 

karşılaştırılmasına dayanır. 

❖ Bir ölçme işleminden sonra elde edilen sonuç, ölçülen özelliğin tam sayısal 

değeri olmayabilir. 

❖ Daima en yakın bir birime ya da tama en yakın şeklini gösterir. 

ÖLÇMENİN STANDART 

HATASI 

 

❖ Ölçülen nesnenin gerçek değeri ile ölçme ya da gözlem sonucu elde edilen 

değer arasındaki farka ölçmenin standart hatası denir. 

❖ Başka bir ifadeyle, öğrencilerin testten aldıkları puanların gerçek puandan 

sapma miktarıdır. 

❖ Değerlendirme mutlaka bir ölçme sonucu ile bir ölçütü gerektirir. 

❖ Ölçütsüz değerlendirme olmaz. 

ÖLÇÜTE GÖRE 

DEĞERLENDİRME 

1) Mutlak Değerlendirme 

2) Bağıl Değerlendirme 

MUTLAK 

DEĞERLENDİRME 

 

❖ puanlar, önceden belirlenmiş sabit kriterlere göre değerlendirilerek nota 

çevrilir.Bir öğrencinin başarısı, başka öğrencilerin başarısından bağımsız olarak 

değerlendirilir.Sözgelimi; bir sınavda 70 puan alanların başarılı olarak 

değerlendirilmesi bir mutlak değerlendirmedir. 

❖ Başarılı olabilme kriteri 70 puan olarak belirlenmiştir. 

BAĞIL 

DEĞERLENDİRME 

 

❖ Puanlar belirlendikten sonra değerlendirmenin bazı istatistikî verilere göre 

(ortalama, ortanca, en düşük puan gibi) yapılması durumudur. 

❖ Bağıl değerlendirmede öğrencinin başarısı, bağlı bulunduğu sınıfın 

başarısıyla kıyaslanır. 

❖ başarılı olmak, sınıfın ortalamasından daha yüksek puan almak olarak 

değerlendiriliyorsa bu bir bağıl değerlendirmelidir. 

❖ Mutlak değerlendirmede başarılı olmanın 70 puan almaya bağlı olduğu bir 

sınavda bağıl değerlendirme uygulanmış olsa, başarı puanı daha aşağıda veya 

yukarıda olabilir. ÇAN EĞRİSİ 

AMACA GÖRE 

DEĞERLENDİRME 

1) Tanıma Ve Yerleştirmeye Yönelik Değerlendirme 

2) Düzey Belirleyici (Özetleyici) Değerlendirme 

3) İzleme Ve Biçimlendirmeye Yönelik (Geliştirici) Değerlendirme 

 

TANIMA VE 

YERLEŞTİRMEYE 

YÖNELİK 

DEĞERLENDİRME 

 

❖ Temel amaç, eğitim sürecinin başında ve süreç öncesinde 

hazırbulunuşlukların belirlenmesi ve giderilmesidir. 

❖ Genelde öğrencilerin bir okula, kursa vs. seçilmesi için kullanılır. 

❖ Her türlü seçme ve seçme testi tanıma yerleştirme değerlendirmesidir. 

DÜZEY BELİRLEYİCİ 

(ÖZETLEYİCİ) 

DEĞERLENDİRME 

 

❖ Öğrencinin öğrenmen düzeyinin belirlenmesinde kullanılır. 

❖ Hedefe ne kadar ulaşıldığına ve ders başarısının belirlenmesine yardımcı 

olur. 

❖ Dersteki kritik davranışları ölçen sorulardan oluşan başarı testleri kullanılır. 

İZLEME VE 

BİÇİMLENDİRMEYE 

YÖNELİK (GELİŞTİRİCİ) 

DEĞERLENDİRME 

 

❖ Bu değerlendirmenin iki amacı vardır. 

❖ Birincisi öğrencilerin öğrenme kesikliklerini belirlemek, 

❖ ikincisi de öğretimin gidişatını değerlendirmektir. 

❖ Öğrenme eksikliklerinin kaynağının belirlenmesi, giderilmesi ve öğrenmelerin 

tamamlanmasına çalışılır. 

❖ Bu değerlendirmede Testler öğrencilere not vermek amacıyla kullanılmaz. 

BİR ÖLÇME 

ARACINDA 

BULUNMASI İSTENİLEN 

NİTELİKLER 

1. GEÇERLİK  

A. Kapsam Geçerliği  

B. Yordama Geçerliği  

C. Yapı Geçerliği  

D. Görünüş Geçerliği  

2. GÜVENİRLİK  3. KULLANIŞLIK 

GEÇERLİK 

 

❖ Geçerlik, bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka herhangi bir 

özellikle karıştırmadan, doğru olarak ölçebilme derecesidir.Yani, bir ölçme 

aracının geliştirilmiş bulunduğu amaca hizmet etmesidir. 

❖ Ölçme aracında bulunması gereken nitelikler içinde en önemlisi “geçerlik”tir. 

❖ Geçerlik kendi içinde dört ayrı gruba ayrılır. 

KAPSAM GEÇERLİĞİ 

 

❖ bir bütün olarak testin ve testteki her bir maddenin maksada ne derece 

hizmet ettiğidir. 



❖ Kapsam geçerliğini belirleyebilmek için: Ölçülmek istenen becerilere bağlı 

olarak belirtke tablosu hazırlamalı; Hazırlanan test, konu alanı ve ölçme-

değerlendirme uzmanlarına incelettirilmeli; Daha önce aynı kapsamda 

hazırlanmış ve geçerliği kabul görmüş başka bir test ile karşılaştırılmalıdır. 

YORDAMA GEÇERLİĞİ 

 

❖ İstatistiksel teknikler kullanılarak ve bilinenlerden yararlanılarak bilinmeyen 

durumlar hakkında yapılan geleceğe yönelik tahminlerde bulunması işlemidir. 

YAPI GEÇERLİĞİ 

 

❖ Özelliklerin ölçülmesi için araç geliştirmede tutulan yollardan birisi, 

❖ önce söz konusu özellik ya da özellikleri belirlemek, yani yapıyı tanımlamak; 

sonra da tanımlanmış yapıdan sıralanabilir 

❖ denenceler çıkarmak ve çıkarılan denenceleri sınamak için deneysel ve 

istatistiksel çalışmalar yapmaktır. 

GÖRÜNÜŞ GEÇERLİĞİ 

 

❖ Bir testin gerçekten ne ölçtüğüyle değil, onun ne ölçüyor göründüğüyle 

ilgilidir. 

❖ Sözgelimi, kapağında “Fizik Testi” yazılı olan bir testin içinde fizikle ilgili sorular 

varsa, söz konusu testin görünüş geçerliliği vardır denir. 

GÜVENİRLİK 

 

❖ Bir testin, aynı gruba, aynı özellikle ilgili olarak arka arkaya yapılann 

ölçmelerde yaklaşık olarak aynı sayısal sonucu vermesi, o testin güvenilir 

olduğunu gösterir. 

❖ Bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği hatasız ölçebilmesine güvenirlik 

denir. 

KULLANIŞLIK 

 

❖ Bir testin kullanışlığı, onun geliştirilmesi, çoğaltılması, uygulanması ve 

puanlanmasının kolay ve ekonomik olması demektir. Kısaca, bir sınavın 

uygulanmasındaki kolaylıktır. 

HATA TÜRLERİ  Sabit Hatalar  Sistemli Hatalar   Tesadüfi (Rastgele) Hatalar 

SABİT HATALAR 

 

❖ Her bir ölçme için miktarı değişmeyen hatalara sabit hatalar denir. Örneğin 

❖ öğretmenin her puanladığı cevap kâğıdına 10 puan fazladan vermesi sabit 

hataya örnektir. 

SİSTEMLİ HATALAR 

 

❖ Yazılı yoklama kâğıtları puanlanırken, yazısı güzel, düzgün ve okunaklı 

olanlara fazla puan verilmesi de bir sistemli hatadır.❖ Puanlayıcı yanlılıklarını 

yansıtan tüm hatalar sistemlidir. 

TESADÜFİ (RASTGELE) 

HATALAR 

 

❖ bu tür hatalar, şansla ortaya çıkan ve ne yönde etki ettiği yordanamayan 

hatalardır.❖ Bu hatalar, çoğu kez, bilinmeyen nedenlere bağlıdır. 

❖ Kaynakları iyi bilinmeyen ve ölçme sonuçlarına gelişi güzel karışan 

hatalardır.❖ Tesadüfi hatalar, ölçmenin geçerliğini ve güvenirliğini düşürür. 

SINAV TÜRLERİ 

 

1. Yazılı sınav 

2. Sözlü sınav 

3. Kısa cevaplı sınav 

4. Doğru – yanlış sınavları 

5. Çoktan seçmeli sınav 

YAZILI SINAVLAR 

 

❖ öğrencilerin cevap vermede bağımsızlığı söz konusudur 

❖ Cevap düşünüldükten sonra yazılması gerekir. 

❖ diğer sınav türlerine göre daha az sayıda soru sorulur. 

❖ hazırlanması çok kolay ve kısa zaman alan bir teknik 

❖ puanlaması uzun süre alan, yorucu ve sübjektiftir(öznel) 

❖ Yazılı sınav cevaplarına verilen puanlar üzerinde gerçek anlamda istatistikî 

işlem yapma imkânı yoktur. 

SÖZLÜ SINAVLAR 

 

❖ Uygulanması çok uzun zaman alan bir sınavdır. 

❖ Sınavın uygulanmasında sorular birbirinden farklı sorulacağından 

soruların zorluk derecesi ve kapsamı bakımından dengesizliklere yol 

açmaktadır.❖ Düşünme süresi bakımından adaletsizlikler vardır. 

❖ Sözlü sınavın hazırlanması daha kolaydır ve daha az zaman alır. 

❖ Puanlama objektifliği (nesnel) en düşük olan tekniktir. 

KISA CEVAPLI SINAV 

❖ Cevabı bir cümle, bir kelime, bir rakam veya tarih gerektiren sorulara kısa cevaplı soru denir.  

❖ Kısa cevaplı sınavlar en iyi hatırlama yeteneğini sınar 

❖ Cevaplama bağımsızlığı yazılı sınavlara göre daha sınırlıdır.❖ Hazırlanması yazılı sınavlara göre daha 

kolaydır.❖ Puanlama objektifliği yazılı sınavlardan daha yüksektir. 

DOĞRU – YANLIŞ 

SINAVLARI 

 

❖ Bu sınavda öğrenciden beklenilen şey, her önermeyi okuduktan sonra 

doğruluğuna veya yanlışlığına karar verip uygun yeri işaretlemesidir.  

❖ Puanlaması kolay, çabuk ve objektiftir. 



❖ Doğru / yanlış sorusunda 2 cevap olduğundan, öğrencinin şansla 

puan alma olasılığı % 50 ile yüksek bir orandır. 

❖ Özellikle çoktan seçmeli testlerin yaygınlaşmasından sonra doğru/ 

yanlış tipi soruların başarıyı ölçme bakımından değeri azalmıştır. 

ÇOKTAN SEÇMELİ 

SINAV 

 

❖ Çoktan seçmeli test, bir soru kökü ve bunun izleyen bir seri önerilen 

cevaplardan oluşur.  

❖ Cevap, verilenler arasından seçilir ve işaretlenir. 

❖ Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sınavda yazılı, sözlü ve kısa 

cevaplı sınavlara göre daha çok sayıda soru yer alır. 

❖ Bu durum bu sınavların kapsam geçerliliğini ve güvenirliliğini yükseltir. 

❖ Bu sınavlarda öğrencinin okuma yeteneği önemli rol oynar. 

❖ Puanlaması kolaydır ve kısa sürer. 

❖ Bu tür sınavların hazırlanması oldukça uzun zaman alır ve yorucudur. 

❖ Çok çeşitli bilgi, beceri, tutum ve yeteneklerin ölçülmesine uygun bir 

tekniktir. 

ALTERNATİF ÖLÇME 

VE DEĞERLENDİRME 

ARAÇLARI 

1. Portfolyo (Öğrenci Gelişim Dosyası/Ürün Dosyası) Değerlendirme 

2. Akran Değerlendirme 

3. Öz Değerlendirme 

PORTFOLYO 

(ÖĞRENCİ GELİŞİM 

DOSYASI/ÜRÜN 

DOSYASI) 

DEĞERLENDİRME 

 

❖ Portfolyo, öğrencilerin kendileri için önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak 

için izledikleri yolları gösteren, yaptıkları çalışmaların ve kazanımlarının kanıtı 

olan ürünleri koydukları dosyalardan oluşmaktadır. 

❖ Öğrenci gelişim dosyaları ortak hedefler için kullanılamaz, bireyseldir. 

❖ Öğrencinin; gelişimini ve sürecini izlemek, ilgi ve yeteneklerini keşfetmesini 

sağlamak, sorumluluk ve araştırma duygusu kazandırmak, kendisini 

değerlendirebilmesine olanak sağlamak, sunum ve sosyal becerilerin 

kazanılması gibi hedefler potfolyo (öğrenci gelişim dosyası/ ürün dosyası) 

kullanmanın amaçları arasında yer almaktadır. 

AKRAN 

DEĞERLENDİRME 

 

❖ Öğrencilerin kendi arkadaşlarının çalışmalarını belirlenen ölçütlere göre 

değerlendirildiği değerlendirme türüdür. 

❖ Akran değerlendirme içinde yanlı davranma olabileceği için böyle bir 

sınırlılık da bulunmaktadır. 

ÖZ DEĞERLENDİRME 

 

❖ Öğrencilerin, başta belirlenmiş ölçütleri kullanarak belli bir konuda kendi 

çalışmalarını, bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını kendi kendilerinin 

değerlendirmesidir. 

❖ Akran değerlendirmede olduğu gibi öz değerlendirme içinde de yanlılık söz 

konusudur. 

GRAFİKLER 1. Çizgi Grafiği 

2. Sütun Grafiği (Histogram) 

3. Daire Grafiği 

ÇİZGİ GRAFİĞİ 

 

❖ İstatistikî verilerin grafikte yerlerinin nokta ile belirlenmesi ve bu noktaların 

birleştirilmesi esasına dayanır. Örnek: Bir sınıftaki öğrencilerin matematik 

sınavında aldıkları notları çizgi grafiği  

 
Bu sınavda en çok alınan not 5’tir. 0 alan öğrenci yoktur. Alınan en düşük not 

1’dir. 

SÜTUN GRAFİĞİ 

(HİSTOGRAM): 

 

❖ Verilerin, grafik üzerinde aralıklar temel alınarak sütunlar halinde 

gösterilmesidir. Aynı örneği sütun grafiği ile gösterelim. 

  
 

 

 

DAİRE GRAFİĞİ ❖ Verilerin, farklı değerlerinin görülme sıklığının veya büyüklüğünün orantılı 



 olarak daire içerisinde dilimler halinde gösterilmesidir. Örnek: 

Bir sınıftaki öğrencilerin % 30’u kumral, % 20’si sarışın geri kalanı ise esmer olsun. 

Bu dağılımı daire grafiğinde gösterelim. 

 
TEPE DEĞER (MOD) 

 

❖ Bir puan dağılımında en çok tekrar eden (frekansı en çok olan) puan ya da 

ölçmelere tepe değer (mod) denir. 

❖ bir sayısal veri serisi içinde en çok tekrar eden sayıdır. Bu sayının tekrar 

adedine de frekans denir. 

MOD ÖRNEK  1, 5, 4, 5, 1, 3, 5 serisinde en çok tekrar eden sayı (mod 5) sayısıdır ve 

frekansı 3'tür (3 kez tekrar etmiş). Bazı serilerin 2 modu olabilir. 

 1, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 2, 3, 4 serisinde 4 ve 5 sayıları 3'er kez tekrar etmişlerdir. Bu 

durumda bu serinin 4 ve 5 olmak üzere iki modu vardır. 

 3, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 10 veri grubunun tepe değerini bulalım. En çok tekrar 

eden veri 7 olduğu için tepe değer 7’dir. 

 45, 57, 92, 53, 27 veri grubunun tepe değerini bulalım. Bu veri grubunda 

tekrar eden veri bulunmadığı için tepe değeri yoktur. 

ORTANCA (MEDYAN) 

 

Bir dağılımın tam ortasındaki puana, değere ortanca (medyan) denir. 

Başka bir ifadeyle; bir grubu iki eşit parçaya bölen noktaya medyan 

denir. Tam ortada iki değer varsa, ikisi toplanır ve 2’ye bölünür. 

Bir dizideki sayılar, küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki sayı bu 

dizinin medyanıdır. 

ORTANCA ÖRNEKLERİ 25, 13, 22, 19, 11 veri grubunun ortanca değerini bulalım. 

Verileri küçükten büyüğe doğru sıralayalım: 11, 13, 19, 22, 25 

Ortadaki sayı olan 19 bu veri grubunun ortanca değeridir. 

Eğer veri sayısı çift ise medyanı bulmak için ortadaki iki verinin aritmetik 

ortalaması alınır. 

 

 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 18 veri grubunun ortanca değerini bulalım. 

Veriler sıralanmış bir şekilde verilmiş. Veri grubunun tam ortasında iki tane sayı 

olduğu için bu sayıların ortalaması medyandır. 

8+9 = 17 = 8,5 olarak bulunur. 

  2       2 

 

 Medyan, bir sayısal veri serisi sıralandığında ortada kalan sayıdır. Örneğin 

2, 1, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 5 serisi sıralanırsa 

1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5 serisi elde edilir. Bu seri 9 elemanlı olduğundan ortadaki, 

yani 5. eleman (medyan) olacaktır. 5. eleman 3 sayısıdır. 

 Eleman sayısı tek sayı olan bir seride medyan değerin sırasının hesaplaması 

şu şekilde formüle edilir. 

Medyanın Sırası = (Eleman Sayısı + 1) /2 

Bu formülü yukarıdaki örneği uygulayacak olursak; 

Medyanın Sırası = (9 + 1) / 2 = 5 

Veri serisi eleman sayısı bir çift sayı ise bu durumda serinin 2 medyanı olacaktır. 

 

2, 1, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 4 serisi sıralandığında 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5 serisi elde 

edilir. Seri 10 elemanlı olduğundan medyan 2 sayı olacaktır. Bunlar ortadaki 3 

ve 4 sayılarıdır. 

Eleman sayısı çift sayı olan bir seride medyan değerlerin sıralarının 

hesaplanması şu şekilde formüle edilir. 

1. Medyanın Sırası = Eleman Sayısı / 2 

2. Medyanın Sırası = Eleman Sayısı / 2 + 1 

 

RANJ 

 

Bir dizi ölçüm içerisinde en büyük değer ile en düşük değer arasındaki farktır. 

R = En Büyük Değer – En Küçük Değer Örnek 

bir puan dağılımındaki en büyük değer 98, en küçük değer 72 ise bu grubun 

ranjı; 98-72=26’dır. 



 

ÇEYREK KAYMA: 

 

Bir dizi ölçümde puanlar küçükten büyüğe doğru sıralanır. Üçüncü çeyrek (% 

75) ile birinci çeyrek (% 25) arasındaki farkın yarısına çeyrek kayma denir. 

Örnek: 1, 2, 7, 8, 10, 5, 4, 3, 9, 8, 6 verisi için çeyrekler arası açıklığı bulalım. 

Önce veriyi sıraya koyalım: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 

Ortanca=6 

 Alt çeyrek 1,2,3,4,5 verisinin orta noktası olan 3’tür 

 Üst çeyrek 7,8,8,9,10 verisinin orta noktası olan 8’dir. 

 Çeyrekler arası açıklık: 8-3=5’tir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST GELİŞTİRME 

SÜRECİ 

 

❖ Geçerli ve güvenilir ölçümler, dikkatlice planlanmış testlerle elde edilir. İyi bir 

testin geliştirilmesi işine girişmeden önce; Niçin ölçme yapılacak? Ne 

ölçülecek? Nasıl ölçülecek? Soruları cevaplandırılmış olmalıdır. Bir test 

geliştirme sürecinde şu hususlar açıklığa kavuşturulmalıdır. 

❖ Testin kullanılacağı amaç saptanmalıdır. 

❖ Testte bulunacak toplam soru sayısı kararlaştırılmalıdır. 

❖ Soru sayısı kararlaştırılırken; sınav süresi, testten elde edilecek puanlarda 

istenen doğruluk derecesi, kullanılan soru tipi, soruların güçlük derecesi, 

cevaplayıcıların düzeyi gibi etkenler göz önünde bulundurulmalıdır. 

❖ Ölçülecek davranışlar ve bu davranışların hangi içerikler içinde ölçüleceği 

belirtilmelidir. 

❖ Bu bağlamda, soru yazmaya geçmeden önce, ölçülecek davranışlarla o 

davranışların içinde ölçüleceği konuların dökümü yapılmalıdır. 

❖ Kullanılacak soru tipi kararlaştırılmalıdır. Test geliştirici, sunmak istediği 

probleme ya da özel duruma en uygun düşen soru tipini seçmelidir. 

❖ Testin güçlüğü ve testte bulunacak soruların güçlük dağılımı 

kararlaştırılmalıdır. 

❖ Testin ortalama güçlük düzeyi ve testteki maddelerin güçlük dağılımı, testin 

kullanılış amacına uygun olmalıdır. 

❖ Puanlama biçimi ve puanlamaya ilişkin başka işlemler belirlenmelidir. 

❖ Cevapların puanlamasının elle mi yoksa makineyle mi yapılacağı, 

soru kitapçığından ayrı bir cevap kâğıdı kullanılıp kullanılmayacağı, 

testte yer alan maddelerin her birine takdir edilecek puan… vs. 

kararlaştırılmalıdır. 

 

KORELASYON 

 

❖ Korelasyon en genel anlamıyla ilişki demektir. İki cins veri arasındaki 

bağıntıyı belirtmek için kullanılan bir tekniktir. 

❖ İki değişken arasındaki ilişkinin düzeyini ya da miktarını ve yönünü gösterir. 

❖ Değişkenler arasındaki ilişki +1,00 ve –1,00 değerleri arasındadır. Korelasyon 

katsayısının +1,00 olması mükemmel pozitif bir ilişkiyi, 

–1,00 olması mükemmel negatif bir ilişkiyi, “0” sıfır (0,00) olması ise arada bir 

ilişki olmadığını gösterir. 

❖ 1,00 ve +1,00 değerlerine yaklaştıkça kuvvetli bir ilişki var demektir. 

❖ Negatif değerler ters yönde, pozitif değerler ise aynı yönde bir ilişki olduğunu 

ifade eder. 

❖ Korelasyon katsayısının, mutlak değer olarak, 0,70 ile +1,00 arasında olması 

yüksek, 0,70 ile 0,30 arasında olması orta; 0,30 ile 0,00 arasında olması ise düşük 

düzeyde bir ilişki olarak yorumlanabilir. 

MADDE ANALİZİ 

 

❖ Objektif test maddelerine verilmiş olan cevapların analizi, test geliştirmede 

ve testi daha iyi hale getirmede etkili bir araçtır.❖ Kullanılacak madde analizi 

yönteminin belirlenmesinde; 

❖ a. Testi puanlama yöntemi 

❖ b. Madde analizi grubunun, testin son biçiminin uygulanacağı gruba benzer 

olup olmayışı etkilidir. ❖ Madde analizinin esası, cevap kâğıtlarını iki gruba 

ayırmak ve her bir maddeye iki grupta verilmiş olan cevapları birbiriyle 

karşılaştırarak yorumlamaktır. Madde analiziyle şu üç soru cevaplandırılmaya 

çalışılır: 

❖ Maddenin güçlük derecesi nedir?❖ Madde, başarılı öğrenci ile zayıf 

öğrenciyi birbirinden ayırt ediyor mu?❖ Maddenin çeldiricileri, yeterli bilgiye 

sahip olmayan zayıf öğrencileri yanıltmış mı? 

 



 

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 

OSMANLININ DEVLETİ 

KURULUŞ DÖNEMİ (1299-1453): kuruluşundan Fatih Sultan Mehmed’in istanbul’u fethine kadarki 

dönemdir. 

YÜKSELME DÖNEMİ (1453-1579): istanbul’un fethinden, Vezir Sokullu Mehmed Paşa’nın ölümüne kadarki 

dönemdir. 

DURAKLAMA DÖNEMİ (1579-1699): sokullu mehmed paşa’nın ölümünden, Karlofça Antlaşmasına 

kadarki dönemdir. 

GERİLEME DÖNEMİ (1699-1792): Karlofça Antlaşmasından Yaş Antlaşmasına kadarki dönemdir. 

DAĞILMA VE PARÇALANMA DÖNEMİ (1792-1918): Yaş Antlaşmasından Mondros Antlaşmasına kadarki 

dönemdir. 

DURAKLAMA DÖNEMİ 

(1579-1699) 

 

DURAKLAMA NEDENLERİ  

❖ merkezi yönetimin bozuldu 

❖ tecrübesiz şehzadeler 

❖ tahta çıkan bazı padişahların devlet işlerinde ilgisiz kalmaları 

❖ saray kadınlarının entrikaları 

❖ rüşvet ve iltimasla  

 

 

MALİYENİN BOZULMASI 

❖ coğrafi keşiflerin sonucunda yeni yolların bulunması baharat yollarının 

önemini kaybettirdi, gümrük gelirlerinin azaldı 

❖ kapitülasyonların artması 

❖ vergilerin artmasıyla köylerdeki insanların vergilerini ödememesi ve tarımsal 

üretim bıraktı. 

❖ ulufe ve cülus bahşişlerinin arttı. 

❖ coğrafi keşiflerle altın ve gümüşün osmanlı ülkesine çok fazla girmesi ve 

osmanlı parasının değer kaybetti 

 

 

 

ORDU VE 

DONANMANIN 

BOZULMASI 

KAPIKULU OCAKLARI 

❖ 3.murat döneminden itibaren kapıkulu ocaklarına çok fazla asker alındı 

YENİÇERİLER 

❖ yeniçerilerin askerlik dışında işlerle uğraşmaları ve siyasallaşan yeniçerilerin 

devlet yönetimine müdahale etmeleri  

TİMAR VE İLTİZAM SİSTEMİ 

❖ iltizam sisteminin yaygınlaşmasıyla tımar sisteminin bozulması ve 

eyaletlerdeki asker yetiştirilmesinin azalması.  

AVRUPADA’Kİ GELİŞMELER 

❖ avrupadaki harp alanındaki teknolojileri takip edememeleri eğitim 

sisteminin bozulması 

MEDRESELER 

❖ osmanlı eğitiminin temeli olan medreselerin avrupa’da meydana gelen 

yenilikleri takip edememesi medreselerdeki pozitif bilimlerin müfredattan 

çıkarılması  

BEŞİK ULEMALIĞI 

❖ beşik ulemalığının ortaya çıkması (beşik ulemalığı’na göre “alim’in oğlu 

alimdir”.) medrese eğitimi görmemiş pek çok kişiye ilmi makamlara iltimasla 

atamalar yapılması 

❖ osmanlının, iç nedenlerinden başka, avrupa’da gelişen bilim ve tekniklere 

ayak uyduramaması da duraklamada önemli bir yer teşkil etmektedir. 

GERİLEME DÖNEMİ (1699-1792) 

gerileme dönemi siyasi olayları; 

PRUT ANTLAŞMASI 

❖ osmanlı-rus ilişkileri; prut antlaşması (1711)  

PASAROFÇA ANTLAŞMASI 

❖ osmanlı-venedik ve avusturya savaşları; pasarofça antlaşması (1718)  

BELGRAD ANTLAŞMASI 

❖ osmanlı-rusya ve avusturya savaşları; belgrad antlaşması (1739)  

ZİSTOVİ ANTLAŞMASI VE YAŞ ANTLAŞMASI 

❖ osmanlı-rus ve avusturya savaşları; zistovi antlaşması (1791)  

YAŞ ANTLAŞMASI (1792) 

❖ osmanlı-fransa ilişkileri 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LALE DEVRİ (1718-1730) 

 

❖ Pasarofça antlaşmasından Patrona Halil İsyanına kadar ki dönemdir  

❖ ismini ünlü lale bahçelerinden alır.bu dönemde yapılan eğlenceler ve 

israflar fakir halkın tepkisine yol açmıştır. 

❖ bu dönemde girişilen imar ve kültür faaliyetlerinde avrupa medeniyetinin 

tesirleri hemen kendini gösterir.  

GEÇİCİ ELÇİLİKLER 

❖ bu dönemde; avrupa’nın önemli merkezlerine ilk defa geçici elçilikler 

kuruldu. 

İLK TÜRK MATBAASI 

❖ ibrahim müteferrika ile said çelebi’nin teşebbüsleriyle istanbul’da ilk defa 

türk matbaası kuruldu. dini kitapların basılmaması şartıyla coğrafya ve 

edebiyata ait kitaplar basılmıştır. böylece matbaanın kurulması batı’daki 

gelişmelerin takip edilmesine ve yeniliklerin yayılmasına imkan vermiştir. 

İTFAİYE ÖRGÜTÜ-TULUMBACILAR 

❖ yeniçerilerden oluşan itfaiye örgütü kurulmuştur. (tulumbacılar) TERCÜMELER 

❖ doğu klasiklerinden bazı eserler türkçe’ye tercüme edilmiştir. 

KÜTÜPHANELER 

❖ kütüphaneler açılmıştır.  

ÇİÇEK AŞISI 

❖ çiçek aşısı getirildi.  

ROKOKO VE BANODA TARZI 

❖ avrupa’nın rokoko ve banoda tarzı örnek alınarak mimari eserler yapıldı. 

❖ resim, minyatür, edebiyat ve azda olsa bilim alanında gelişmeler olmuştur. 

I. MAHMUT ❖ Humbaracı Ve Topçu Ocağı kurdu. 

❖ askerlik sahasındaki yenileşme hareketleri Avrupalı uzmanlar getirdi. 

❖ aslen fransız olan humbaracı ahmet paşa topçu ocağının 

modernleştirilmesiyle görevlendirilmiştir.  

❖ subay yetiştirmek amacıyla kara mühendishanesi kurulmuştur. 

III.MUSTAFA 

 

❖ maliyede ıslahat yapılmış ve iç borçlanmaya gidilmiştir.  

❖ deniz subayı yetiştirmek amacıyla deniz mühendishanesi kurulmuştur.  

❖ sürat topçu ocağı kurulmuştur. 

I. ABDÜLHAMİT ❖ topçu ocağı’na bağlı sürat topçuları teşkilatı geliştirilerek mevcudunu 

artırmıştır.  

❖ bu ocakların gelişmesi sağlanmıştır.  

❖ tımarda düzenlenmeye geçilmiş ve yeniçerilerin sayımı yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

III.SELİM 

Köklü reformcu ilk padişah 

❖ fransa, isveç ve ingiltere’den değişik dallarda uzman subaylar getirilmiştir.  

❖ böylece yeniçerilerin yanında modern eğitimli ve donanımlı NİZAM-I CEDİD 

ordusu kurulmuştur.  

❖ bu ordunun subay ihtiyacını karşılamak için MÜHENDİSHANE-İ BERRİ-İ 

HUMAYUN açılmıştır.  

❖ ordunun giderleri için ise İRAD-I CEDİD HAZİNESİ oluşturuldu. 

❖ avrupa’nın belli merkezlerinde sürekli elçilikler açılmıştır.  

❖ 18. yüzyıl sonlarında avrupada’ki gelişmeleri takip etmek için ve diplomatik 

ilişkiler bakımından elçilerin gönderilmesi zorunlu hale gelmişti. (paris, londra, 

viyana ve berlin- PiLaVBu)  

❖ ülke parasının değerini korumak için yerli malına özen gösterildi.  

❖ vezir sayısı sınırlandırıldı.  

❖ resmi devlet matbaası kurulmuştur. 

YENİÇERİLER VE 

KABAKÇI İSYANI 

 

❖ nizam-ı cedid ordusuna karşı yeniçeriler kabakçı mustafa paşa’nın 

önderliğinde ayaklanmışlardır.bu ayaklanma sonucunda Ill.selim tahtından 

indirilmiş ve öldürülmüştür. 

❖ Ill.selim dönemindeki yeniliklere ll.mahmut döneminde de devam edilmiş 

olması yenileşme açısından önemli bir aşama olduğunu gösterir. 

ISLAHATLARININ GENEL 

ÖZELLİKLERİ 

❖ osmanlı avrupa’ın gerisinde kaldığını anlamış ve artık batı’nın üstünlüğünü 

kabul etmiştir. 

❖ önceki döneme göre daha önemli ve esaslı ıslahatlar yapılmasına rağmen 

amaçlanan hedefler gerçekleşmemiş ve devleti çöküşten kurtaramamıştır. 

❖ savaşların yenilgiyle sonuçlanması ve toprak kayıplarının devam etmesi 

sonucunda ıslahatların askeri alanda yapılmasına neden oldu. 



❖ halkın ıslahat konusunda isteği olmamış ve ıslahatlar padişah ve devlet 

adamlarının isteği sonucunda gerçekleşmiştir. 

 

 

II.MAHMUT DÖNEMİ 

(1808-1839) 

 

❖ tahta geçtiğinde iki önemli mesele vardır. 

❖ birincisi anarşi unsur haline gelen YENİÇERİLER, diğeri AYANLARIN itaat 

altına alınamamasıydı. 

❖ ilk anda ayanların üzerine gitmeyi tercih etti.  

❖ bunun için ilk olarak osmanlı ile ayanlar arasında SENED-İ İTTİFAK 

ANTLAŞMASI yapıldı. 

SENED-İ İTTİFAK (1808) 

II.MAHMUT 

❖ Alemdar Mustafa Paşa tarafından hazırlandı 

✓ ayanlar ve padişaha onaylatılan sözleşmedir.ayanların padişah’a 

sadakatleri, devlete asker ve vergi vermeleri güvence altına 

alınıyor,buna karşın ayanların varlığı ve bütün hakları kabul ediliyordu. 

❖ ayrıca ayanlar halka adil davranacaklar, bulundukları yerlerde devlet 

adına asker ve vergi toplayabileceklerdi. 

❖ bu sözleşmeyle padişahın yetkisi sınırlandırılmakta, kendi otoritesinin 

yanında bir başka gücü kabul etmektedir.  

❖ bu bakımdan bazı tarihçilere göre magna charta’ya benzetilmektedir.  

❖ bu hakların ayanlara verilmesi, osmanlı’nın ayanlara bile söz 

geçiremeyecek hale geldiğinin kanıtı olmuştur. 

II.MAHMUT DÖNEMİ 

ASKERİ ALANDA 

YAPILAN YENİLİKLER 

 

❖ ll.mahmut’un sadrazamı olan alemdar mustafa paşa NİZAM-I CEDİD’İN 

devamı SEKBAN-I CEDİD (1808) adıyla yeni bir ocak kurdu. 

❖ yeniçeriler bu orduyu kabul etmedi ve ayaklandılar. 

❖ ayaklanmada sadrazam öldürüldü. 

❖ sekban-ı cedid ocağı kaldırıldı.  

❖ bundan sonra ıı.mahmut, yeniçeri bölüklerinden belli gruplar alarak EŞKİNCİ 

OCAĞINI oluşturdu (1825). amaç ise yeniçerileri disiplin altına almaktı. fakat 

yeniçeri ocağı karakterini değiştirmediğinden padişah bu ocağı kaldırmıştır. 

❖ Yeniçeri ocağını kaldırdı VAKA-I HAYRİYE ll.mahmut yeniçeri ocağına son 

vermiştir. 

❖ yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra avrupa usulünce ASAKİR-İ 

MANSURE-İ MUHAMMEDİYE (1826) adıyla yeni bir ordu kurulmuştur. 

❖ yeni orduya asker sağlanması amacıyla istanbul’da TIBHANE-İ AMİRE 

açılmıştır. 

EĞİTİM VE KÜLTÜR 

ALANINDA YAPILAN 

YENİLİKLER 

 

❖ medreselerin yanında batı’nın eğitim prensipleri örnek alınarak avrupa tarzı 

okullar açıldı. 

❖ ilköğretim mecburi hale getirildi. ayrıca yüksek öğretime öğrenci 

yetiştirmek için orta dereceli okullar açıldı. 

❖ TAKVİM-İ VEKAYİ adlı resmi gazete çıkarılmıştır. 

HÜKÜMET VE YÖNETİM 

ALANINDA YAPILAN 

YENİLİKLER NAZIRLIK 

 

❖ divan örgütü kaldırılarak bakanlık (nazırlık) kuruldu.  

❖ müsadere kaldırılmış, halk arasında din bakımından fark gözetilmediği 

ifade edildi.  

❖ postaneler açıldı, pasaport şart koşuldu. karantina servisleri açıldı.  

❖ tımar ve zeamet kaldırılarak devlet memurları maaşa bağlandı. 

❖ yeni meclisler ve komisyonlar kuruldu. divan örgütü kaldırılarak, buradaki 

görüşülen devlet işleri özelliklerine göre bu meclislerde görüşülmeye başlandı. 

yeniçerilerin kaldırılması üzerine askeri işlerin düzene konulması için ŞURA-YI 

ASKERİ kuruldu. bundan başka MECLİS-İ VÂLÂ-YI AHKÂM-I ADLİYYE İLE DÂR-I 

ŞÛRÂ-YI BABIALİ kuruldu. 

❖ devlet memurları dahiliye ve hariciye diye ayrıldı. 

❖ köy ve mahalle muhtarlıkları kuruldu. 

Abdülmecit DÖNEMİ 

(1839-1861) 

TANZİMAT FERMANI  

❖ Esasları ll.mahmut döneminde belirlenen tanzimat fermanı 3 kasım 1839’da 

gülhane parkında MUSTAFA REŞİT PAŞA tarafından halka okundu.❖ amaç ise 

avrupa’nın azınlık meselelerini bahane ederek osmanlı devleti’nin iç işlerine 

karışmasını önlemekti.❖ bu ferman insan ve yurttaş beyannamesi 

niteliğindendir.❖ anayasacılığa ve demokrasiye geçişin ilk adımı olmuştur.❖ 

askerlik vatani görev haline getirilmiş ve hıristiyanlarada askerlik yapma 

zorunluluğu getirilmiştir. ❖ tüm osmanlı vatandaşları arasında eşitliğin 

sağlanması istenmiştir.❖ bu da osmanlıcılık fikrinin çıkmasına esas olmuştur.❖ 



mülkiyet hakkı da devlet güvencesi altına alınmıştır.❖ avrupa’ya çok sayıda 

öğrenci gönderilmiştir.burada eğitimini tamamlayan ilk aydınlar kadrosu 

“genç osmanlılar” ortaya çıkmıştır. bu ferman dış müdahaleyi önleyememiştir. 

 

 

OSMANLI DEVLETİ’NİN 

SON DÖNEMİ 

 

19. yüzyılda iç karışıklar ve dış baskılar nedeniyle osmanlı devleti büyük 

miktarda toprak kaybetmiştir.  

❖ yunanistan’ın bağımsızlığını kazanması ❖ fransa’nın cezayir’i, tunus’u işgal 

etmesi ❖ ingilizlerin mısır’ı işgal etmesi ❖ rusya’nın kars, ardahan ve batum’u 

işgal etmesi,❖ sırbıstan,karadağ ve romanya’nın bağımsızlığını kazandı❖ 

balkanlarda milliyetçi nitelikli bağımsızlık isyanları osmanlı devleti’ni zor 

durumda bırakmıştır. ❖ osmanlı devleti’nin çöküşünü hazırlayan etkenler daha 

çok 19. yüzyılda ortaya çıktı. bu kötü gidişi önlemek için devlet adamları ve 

aydınların etkisiyle bir takım ıslahatlar yapıldı ve bazı fikir akımları ortaya çıktı. 

19. YÜZYIL İSLAHATLARI ❖ osmanlı imparatorluğu ilk defa lâle devrinde (1718 - 1730) avrupa’nın 

etkisiyle ıslahatlara başladı.❖ Bu ıslahatlarda daha çok avrupa’nın askeri 

yönü etkili oldu. 

❖ kurumların, işlevini yerine getirip getirmediği fazla dikkate alınmadı. 

3.SELİM 

 

❖ toplum ve kurumların ilk defa yoğun bir şekilde ele alınması 3.selim 

döneminde nizam-ı cedit ıslahatlarıyla oldu. 

GENÇ OSMANLILAR 

 

❖ yeni osmanlılar (genç osmanlılar) denilen aydınlar meşrutiyet düşüncesini 

savunmaya başladılar.❖ sonuçta, 1876’da ilk anayasa ilan edilerek 

meşrutiyet dönemi başladı. 

1.MEŞRUTİYET-(1876). İLK ANAYASADIR 

❖ osmanlı imparatorluğu, avrupalı devletlerin içişlerine karışmasını ve 

hıristiyan azınlıkların imparatorluktan ayrılmasını engellemek için mithat 

paşa’nın hazırladığı I. meşrutiyet’i ll.abdühamit’in padişahlığı döneminde ilan 

etti(1876). 

❖ böylece müslüman ve gayrimüslim halk padişahın yanında ilk defa 

yönetime katıldı.❖ bu dönemde ilk anayasa yapıldı ve azınlıkların temsilcileri 

de meclise girdi. 

❖ 1877 -1878 osmanlı - rus savaşı başladıktan sonra padişah bu meclisi 

kapattı 

 

 

İTTİHAT VE TERAKİ 

CEMİYETİ 

 

❖ II.Abdülhamit yönetimine karşı ittihat ve terakki cemiyeti kuruldu.❖ ittihat 

ve terakki’nin amacı, kanun-u esasi’nin (anayasanın) yürürlüğe konulmasını, 

osmanlı mebuslar meclisi’nin açılmasını sağlamaktı.❖ cemiyet, 1908’de 

rumeli’de büyük bir silahlı ayaklanma hareketine girişti.❖ ayaklanma 

bastırılamadığı gibi 23 temmuz 1908’de manastır, selanik ve rumeli’de hürriyet 

ilan edilmiş 

II. MEŞRUTİYET KANUNİ 

ESASİ-1908 

 

❖ bunun sonucu olarak ll.abdülhamit, kanun-u esasi’yi yeniden yürürlüğe 

koymuştur.❖ ll.meşrutiyet ilan edildi (1908). ll.meşrutiyet ilan edilmesine 

rağmen beklenen faydalar gerçekleşmedi. çünkü ittihatçıların meclis-i 

mebusan’ın açılmasından başka ciddi bir hazırlığı yoktu. bu nedenle mecliste 

birçok konuda görüş ve karar birliği sağlanamadı. 

II.MEŞRUTİYETİN İLANININ SONUÇLARI: 

❖ meşrutiyet yönetiminin ilk günlerinde iktidar boşluğu ve geçiş döneminin 

kargaşası yaşandı. 

İLK SİYASİ PARTİLER 

 

❖ bu dönemde ilk siyasi partiler kurularak faaliyet gösterdiler. 

❖ bu partilerin başlıcaları 1. İttihat Ve Terakki Partisi, 2. Onun İlk Rakibi Ahrar 

(Hürler) Partisi 3. İttihatçıların Amansız Düşmanı Hürriyet Ve İtilaf Fırkası İdi. 

❖ bu partiler sayesinde tarihimizde demokratik parlamenter sistemin ilk 

denemeleri yapıldı.❖ ll.meşrutiyet’in ilanından sonra yapılan seçimlerle ittihat 

ve terakki partisi en güçlü siyasi teşkilat haline geldi. 

HAREKET ORDUSU VE 

MUSTAFA KEMAL-31 

MART İSYANI 

 

❖ HAREKET ORDUSU KOMUTANI: mahmut şevket paşadır 

❖ kurmay başkanlığını da Mustafa Kemal’in yaptığı “hareket ordusu” 

Selanik’ten İstanbul’a gelerek 31 mart isyanı’nı bastırdı.❖ bu isyanın 

bastırılmasından sonra padişahın yetkileri sınırlandırıldı,❖ kanun-u esâsi’de 

değişiklikler yapıldı. 

❖ II.ABDÜLHAMİT tahttan indirilerek yerine 5. MEHMET REŞAT tahta çıkarıldı 

(1909). 31 mart olayı türk tarihinde rejime karşı yapılan ilk isyan hareketidir. 

DÜŞÜNCE AKIMLARI ❖ Osmanlıcılık, ❖ İslamcılık, ❖ Batıcılık, ❖ Türkçülük, ❖ Adem-İ 



Merkeziyetçilik 

OSMANLICILIK 

 

❖ osmanlı vatandaşlarını ortak vatan, ortak çıkar ve osmanlı hanedanı 

etrafında birleştirmeyi amaçlayan siyasi fikirdir.❖ genç osmanlılar adıyla 

kurulan cemiyet, bu düşüncenin savunuculuğunu yaptı. 

İSLAMCILIK 

 

❖ imparatorluğun parçalanması tehlikesi karşısında müslüman unsurları birlik 

ve beraberlik içinde tutmak amaçlanmıştır.❖ ll.abdülhamit, ingiltere ve 

rusya’nın hakimiyetleri altında yaşayan müslümanları bu devletlere karşı 

kullanmaya çalıştı. SAVUNUCULARI ❖ M. Akif Ersoy ❖ Said Halim Paşa, ❖ 

Cemaleddin Afgani, ❖ M.Şemseddin, ❖ Musa Kâzım 

 

BATICILIK 

 

❖ devletin ancak batılılaşmak yoluyla kurtulabileceğini ve bunun için çeşitli 

alanlarda ıslahatlar yapılması gerektiğini savunmuştur. SAVUNUCULARI ❖ 

Abdullah Cevdet, ❖ Celal Nuri, ❖ Süleyman Nazif 

❖ türkçülerin “TURAN”idealine karşılık, batıcılar “İRFAN” idealini 

savunmuşlardır. TURAN-İRFAN 

TÜRKÇÜLÜK 

 

❖ türkçülük dil, tarih, edebiyat alanlarındaki çalışmalarla kültür hareketleri 

olarak başladı. Ziya Gökalp en önemli ideoloğudur. 

SAVUNUCULARI ❖ Ahmet Vefik Paşa, ❖ Şemseddin Sami, ❖ Necip Asım, ❖ 

Yusuf Akçura 

❖ genç kalemler ve türk yurdu dergileri çıkarılmıştır.❖ ittihatçılar da bu 

düşünceyi sahiplendiler. Turancılıktan “Misak-I Milli” Esaslarına Dönüşerek Türk 

Kurtuluş Savaşı’nın Ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel İdeolojilerinden Olmuştur 

ADEM-İ 

MERKEZİYETÇİLİK 

 

❖ bu akıma göre, merkezi hükümetin yetkilerinin azaltılması ve imparatorluk 

içindeki çeşitli unsurların yönetime katılmasının artırılması ileri sürülüyordu. 

❖ bu akımın savunucusu PRENS SEBAHATTİN’DİR❖ bu akım ile liberal bir 

ekonomi modeli önerilmiştir.❖ adem-i merkeziyetçilik devlet politikası olarak 

uygulanmıştır. 

AKIMLARIN ORTAK 

NOKTASI 

❖ hepsi de vatanın mevcut durumundan kurtarılmasını savunmuştur.❖ 

batıdan ve batıcılık düşüncesinden etkilenmişlerdir. 

ll.meşrutiyet’in 

demokrasi tarihimize 

getirdiği en önemli 

yeniliklerden 

❖  siyasi partilerin kurulmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

19 YÜZYIL SONLARI VE 

20. YÜZYIL BAŞLARINDA 

OSMANLI DEVLETİ 

❖ İTTİHAT VE TERAKKİ FIRKASINA muhalefet olarak OSMANLI AHRAR FIRKASI, 

AHALİ FIRKASI VE HÜRRİYET VE İTİLAF FIRKASI gibi partiler kuruldu. 

❖ ll.meşrutiyet rejimine ve ittihat ve terakki fırkasına karşı osmanlı ahrar fırkası 

büyük bir muhalefet başlattı. 

❖ OSMANLI AHRAR fırkanın çıkarttığı SERBESTİ GAZETESİ’NDE yayımlanan sert 

yazı ve eleştiriler halkı iktidara karşı harekete geçirdi. 

❖ bu çalışmalar sonucunda 31 mart 1325’te istanbul’da yönetime karşı bir 

ayaklanma çıktı. osmanlı tarihinde bu olaya 31 mart vakası denilmiştir. 

❖ ayaklanmayı bastırmak için selanik’ten istanbul’a gelen “HAREKET 

ORDUSU”nu komutanı mahmut şevket paşa, KURMAY BAŞKANI MUSTAFA 

KEMAL’DİR. 

❖ bu ayaklanma bastırıldıktan sonra ll.abdülhamid tahttan indirilmiş, yerine 5. 

mehmet reşat padişah yapılmıştır. 

❖ ll.meşrutiyetin ilanı sırasında yaşanan karışıklıklardan istifade eden; 

▪ BULGARİSTAN bağımsızlığını ilan etti. 

▪ YUNANİSTAN Girit’i ilhak etti. 

▪ AVUSTURYA-MACARİSTAN imparatorluğu bosna-hersek’i ülkesine kattığını 

ilan etti. 

 

 
TRABLUSGARP SAVAŞI  

(1911-1912) OSMANLI 

DEVLETİ----- İTALYA 

UŞİ (OUCHI) ANTLAŞMASI 

(1912) 

 

SAVAŞIN SEBEPLERİ: 

❖ italya’nın gelişen sanayisi için ham madde ve pazar araması, 

❖ trablusgarp’ın italya’ya yakın olması, 

❖ trablusgarp ve bingazi’nin osmanlı devleti tarafından savunulmasının güç 

olması, 

❖ trablusgarp’ın italya tarafından işgal edilmesinin İNGİLTERE, FRANSA VE 

RUSYA’NIN,çıkarlarına uygun olması sebebiyle bu üç devletin işgale karşı 

sessiz kalmaları, 

❖ MUSTAFA KEMAL (YÜZBAŞI), ❖ ENVER BEY (BİNBAŞI), ❖ FETHİ BEY (BİNBAŞI), 

❖ NURİ BEY (BİNBAŞI) ❖ ALİ BEY (YÜZBAŞI)   



❖ trablusgarp’a geçerek buradaki yerli halkı örgütlemiş ve italyanlara karşı 

direniş geçirmişlerdir. 

MUSTAFA KEMALİN-

DERNE VE TOBRUKTAKİ 

BAŞARILARI 

 

❖ mustafa kemal’in derne ve tobruk’ta gösterdiği başarılar italyanların ülke 

içerisine ilerlemesine imkan vermemiştir. 

❖ İtalyanlar trablusgarp’ta başarısız olunca osmanlı devleti’ni barışa zorlamak 

için Çanakkale Boğazını Kuşattılar. 

❖ Rodos Ve On İki Adayı işgal ettiler. 

❖ rusların desteği ile balkanlarda ortaya çıkan karışıklıklar neticesinde 

osmanlı devleti barış yapmak zorunda kaldı. 

İTALYA-UŞİ 

ANTLAŞMASI 

 

❖ italyanlarla osmanlı devleti arasında uşi antlaşması imzalandı. 

❖ Kuzey Afrika’daki Son Toprak Parçası da osmanlı devleti’nin elinden çıktı. 

❖ On İki Ada Balkan Savaşı sonuçlanan kadar geçici olarak italya’ya 

bırakıldı. 

yunan işgaline 

uğraması tehlikesine 

karşı italya’ya emanet 

bırakılan on iki ada’yı 

❖ balkan savaşları sonucunda italya osmanlı devleti’ne vermemiştir. 

❖ Lozan Antlaşması ile rodos ve on iki ada italya’ya bırakılmıştır. 

❖ ikinci dünya savaşı’nın sonuna kadar adaları elinde bulunduran italya bu 

savaşta yenilince, 10 şubat 1947’de paris’te imzalanan barış antlaşması ile 

işgal ettiği on iki ada’yı YUNANİSTAN’a vermiştir. 

I. BALKAN SAVAŞI 

(1912) Londra 

konferansı 

SAVAŞIN SEBEPLERİ 

 

❖ milliyetçilik akımı ile avrupa devletlerinin balkan devletlerini kışkırtmaları ve 

yardımda bulunmalarıdır.balkan devletlerinin osmanlı devleti’ne karşı 

birleşmelerinde en fazla rusya’nın etkisi olmuştur. Osmanlı Devleti’ne Karşı İlk 

Savaş İlan Eden Balkan Devleti KARADAĞ’dır. (8 Ekim 1912) 

I. BALKAN SAVAŞI 

(1912) 

KARADAĞ 

BULGARİSTAN  

SIRBİSTAN 

YUNANİSTAN 

OSMANLI DEVLETİ LONDRA ANTLAŞMASI 

30 MAYIS 1913 

BULGARLAR 

❖ edirne’yi alarak 

Çatalca önlerine 

kadar geldiler.  

 

YUNANLIL

AR 

❖ on iki 

ada 

dışındaki 

bütün ege 

adaları 

yunanlıları

n eline 

geçti.  

ARNAVUTLUK 

karışıklıktan 

faydalanan 

arnavutluk 

bağımsızlığını ilan 

etti. 

 

SIRBİSTAN-ilk 

ayrılan osmanlı 

devleti’nden ilk 

bağımsızlığını ilan 

ederek ayrılan 

balkan devletidir 

ARNAVUTLUK-en 

son ayrılan balkan 

devleti 

arnavutluk’tur. 

LONDRA KONFERANSI-

1912 

❖ savaşın sonunda londra konferansı toplandı. (17 aralık 1912) 

BABIALİ BASKINI-ENVER 

BEY-1912 

 

❖ bu sırada Enver Bey başkanlığında bir grup subay babıali baskınını 

gerçekleştirmiş böylece ittihat ve terakki partisi iktidarı tamamen ele 

geçirmiştir. (23 ocak 1913)  

MİDYE-ENEZ HATTININ 

BATISI 

 

❖ londra antlaşması ile osmanlı devleti midye-enez hattının batısındaki bütün 

topraklardan çekildi.  

❖ girit yunanistan’a bırakıldı.  

❖ bulgaristan sınırları ege denizi’ne kadar uzandı. 

II.BALKAN SAVAŞI 

(1913)-Bükreş 

Antlaşması 

SAVAŞIN SEBEBİ 

❖ I. balkan savaşı’ndan sonra yapılan londra antlaşması sonucunda 

bulgaristan’ın diğer balkan devletlerine göre daha fazla toprak almasıdır. 

 

 

 

 

II.BALKAN SAVAŞI 

Bulgaristan  Yunanistan 

Karadağ 

Sırbistan 

Romanya  

(1913)-Bükreş Antlaşması 

❖ yunanlılar,karadağlılar, sırplar ve ilk savaşa katılmayan romenler birleşerek 

bulgarlara karşı savaştılar. 

❖ bu durumdan faydalanan osmanlı devleti KIRKLARELİ VE EDİRNE’Yİ 

BULGARLARDAN geri aldı. 

İSTANBUL ANTLAŞMASI OSMANLI-BULGARİSTAN (1913) 

 

❖ bu savaş sonucunda osmanlı devleti ile 

bulgaristan arasında istanbul anlaşması 

yapıldı 



ATİNA ANTLAŞMASI -OSMANLI-YUNANİSTAN (1913) 

 

❖ yunanistan arasında atina antlaşması 

imzalandı 

 

 

 

 

 

 

 

I. DÜNYA SAVAŞI 

(1914-1918) 

 

SAVAŞIN SEBEPLERİ 

1- fransız ihtilal’ı sonucu ortaya çıkan milliyetçilik, adalet, hürriyet, eşitlik gibi 

kavramların yayılması, 

2- avrupalı devletlerin hammadde ve pazar ihtiyacını karşılamak için 

başlattıkları sömürge elde etme yarışı, 

3- fransa’nın maden bakımından zengin olan alsas loren bölgesi’ni geri almak 

istemesi, 

4- balkanlarda rusya ile avusturya-macaristan arasındaki çıkar çatışması, 

5- almanya’nın ingiliz sömürgelerini tehdit etmesi, 

savaş öncesi bloklar 

 
İTALYA ❖ kendisine batı anadolu’nun vaat edilmesi üzerine itilaf gurubuna geçmiştir. 

AVUSTURYA-

MACARİSTAN 

❖ imparatorluğu veliahdı prens ferdinand’ın saray-bosna’yı ziyareti sırasında 

bir sırplı tarafından öldürülmesi savaşın başlamasına sebep olmuştur. 

OSMANLI DEVLETİ 

 

❖ savaş başlayınca tarafsızlığını açıklamış ve tek taraflı olarak 

kapitülasyonları kaldırdığını ilan etmiştir. 

❖ ı. dünya savaşı başladığı sırada padişah 5. mehmet reşat, sadrazam sait 

halim paşaydı. 

❖ iktidar ittihat ve terakki partisinin elindeydi. 

OSMANLI GEMİ OLAYI 

 

❖ osmanlı devleti akdeniz’de ingiliz donanmasının önünden kaçan GOBEN VE 

BRESLAV adlı alman gemileri boğazlar’dan geçerek kendisine sığınması 

üzerine bu gemileri satın aldığını ve isimlerini de YAVUZ VE MİDİLLİ olarak 

değiştirdiğini açıkladı. 

❖ bu gemilerin karadeniz’e geçerek rus limanlarını bombalaması üzerine 

osmanlı devleti ittifak grubunun yanında savaşa girmiş oldu (kasım 1914) 

 

 

Mustafa Kemal-SOFYA 

ASKERİ ATAŞESİ 

❖ Bu Sırada Sofya Askeri Ataşesi Görevindeydi Ve Osmanlı Devleti’nin 

Savaşa Girmesinin Yanlış Olduğunu Açıklamıştır. ATAŞE: elçilik uzmanı. 

 

 
TAARUZ CEPHELERİ ❖ kafkas ve kanal cepheleri  

SAVUNMA CEPHELERİ ❖ çanakkale, hicaz, yemen, ırak, suriye ve filistin cepheleri 

YARDIMCI CEPHELER ❖ galiçya, romanya ve makedonya cepheleri  

SINIRLARI İÇİNDEKİ  ❖ Kafkasya,Çanakkale;Kanal,Hicaz, Yemen ,Irak,Suriye Filistin  

SINIRLARI DIŞINDA Galiçya,makedonya 

KAFKAS CEPHESİ:  

ruslara ve Ermenilere 

karşı 

 

❖ ruslarla birlikte bu bölgede yaşayan ermenilerle de savaşıldı. 

❖ ENVER BEY komutasındaki osmanlı orduları sarıkamış harekatında ağır kış 

şartlarından dolayı başarısız oldu. 

❖ RUSLAR erzurum, muş, bitlis, trabzon ve erzincan’ı ele geçirdi. 

MUSTAFA KEMAL 16. 

ORDU KOMUTANI 

çanakkale savaşı’ndan sonra 16. ordu komutanlığına atanan mustafa kemal 

Muş Ve Bitlis’i ruslardan kurtardı. 

RUSYA ❖ 1917 yılında rusya’da meydana gelen BOLŞEVİK İHTİLALİ sonucunda 

❖ rusya I. dünya savaşı’ndan ittifak devletleri ile 3 mart 1918’de yaptığı 

❖ BREST-LİTOWSK antlaşması ile çekildi. 

❖ osmanlı devleti 1878 BERLİN ANTLAŞMASI ile kaybettiği kars, ardahan ve 



batum’u geri aldı. 

ÇANAKKALE CEPHESİ: 

itilafların rusyaya 

yardım götürmek 

istemeleri 

 

❖ itilaf devletleri tarafından rusya’ya yardım edebilmek amacı ile açıldı. 

❖ itilaf devletlerinin çanakkale’de mağlup olmaları ve yardım 

götürememeleri sonucunda rusya’da rejim değişikliği oldu ve rusya savaştan 

çekildi. 

❖ I. dünya savaşı uzadı. 

❖ Mustafa Kemal’in göstermiş olduğu başarılar kurtuluş savaşı’nda lider 

olmasını sağladı. 

❖ çanakkale cephesi bulgaristan’ın ittifak devletleri yanında savaşa 

girmesinde etkili oldu. 

KANAL CEPHESİ:  

yemen-hicaz-filistin 

ingiltere’nin 

sömürgelerine giden 

yolu kesmek için 

açıldı. 

 

❖ ingilizler bu cephede başarılı olarak suriye’ye kadar geldi. burada 

❖ ALMAN GENERAL LİMAN VON SANDERS komutasındaki yıldırım ordularına 

bağlı 7. ordu MUSTAFA KEMAL komutasında başarılı savunmalar yaptı. 

❖ osmanlı orduları bu bölgede hicaz, yemen ve filistin cephelerinde savaştı. 

IRAK CEPHESİ:  

ingilizler tarafından 

açıldı. 

 

❖ İngilizlerin amacı musul petrollerini korumaktı. 

❖ 1914’te basra’ya asker çıkaran ingilizler KUTÜ’L AMERA’DA osmanlı 

ordularına yenildi. 

❖ daha sonra tekrar harekete geçen ingilizler zengin petrol yataklarına sahip 

olan kuzey ırak dahil bütün ırak’ı ele geçirdi. 

 

 

I. DÜNYA SAVAŞI 

SIRASINDA YAPILAN 

GİZLİ ANTLAŞMALAR: 

 

İSTANBUL ANTLAŞMASI:  

❖ İNGİLTERE, FRANSA VE RUSYA arasında yapıldı.  
❖ ingiltere ve fransa boğazları rusya’ya vermeyi kabul ettiler. buna karşılık RUSYA’DA 

ingiltere ve fransa’nın osmanlı’nın diğer bölgeleri ile anadolu ve orta doğu üzerindeki 

haklarını tanıyacaktı.  

 

LONDRA ANTLAŞMASI:  

❖ İNGİLTERE, FRANSA, RUSYA VE İTALYA arsında imzalandı. 

❖ bu antlaşma ile ON İKİ ADA, ANTALYA ve çevresi İTALYA’ya bırakıldı. 

❖ buna karşılık italya’da itilaf devletlerinin yanında savaşa girecekti.  

 

SYKES-PİCOT ANTLAŞMASI: İF 

❖ İNGİLTERE VE FRANSA’NIN osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaştıkları 

antlaşmadır. 

 

PETROGRAD PROTOKOLÜ: İFR 

❖ İNGİLTERE, FRANSA VE RUSYA arasında imzalandı. 

❖ RUSYA sykes-picot antlaşmasını kabul edecek, buna karşılık; boğazlar bölgesi ile 

trabzon ve doğu anadolu’nun bazı bölümleri rusya’ya verilecekti. 

 

SEN JAN DÖ MOREN ANTLAŞMASI:  

❖ sykes-picot ve petrograd anlaşması ile İNGİLTERE, FRANSA VE RUSYA’nın aralarında 

yapmış oldukları paylaşımlar, İTALYA’nın tepkisini çekmesi üzerine İNGİLTERE VE FRANSA, 

italya’nın isteklerini dikkate alarak aralarında sen jan dö moren anlaşması’nı yaptılar. 

❖ buna göre; ANTALYA, KONYA, AYDIN VE İZMİR İTALYA’ya verildi. 

 

SOVYET RUSYA ❖ rusya’daki rejim değişikliğinden sonra sovyet rusya yapılan bütün gizli 

antlaşmaları açıklamış ve bunları tanımadığını belirtmiştir. 
WİLSON İLKELERİ: (8 OCAK 

1918) 

 

❖ abd başkanı WİLSON tarafından ı.dünya savaşı sırasında ilan edildi. buna 

göre: 

✓ bütün barış antlaşmaları açık olacak, bu antlaşmalardan başka 

milletlerarası gizli antlaşmalar yapılmayacak. 

✓ savaş sonunda, yenenler, yenilenlerden toprak almayacaklar 

✓ yenilenler savaş tazminatı ve cezai tazminat ödemeyecekler. 

✓ devletler arasındaki anlaşmazlıkları barış yolu ile çözümleyecek 

MİLLETLERARASI BİR TEŞKİLAT kurulacak. 
WİLSON İLKELERİ’NDEN 

OSMANLI DEVLETİ’Nİ 

İLGİLENDİREN MADDESİ: 

 

✓ osmanlı devleti’nin türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerinde türklere kesin 

egemenlik hakkı tanınmalıdır. 

✓ türk egemenliği altında bulunan diğer milletlere de kendi kendini yönetme 

hakkı verilmelidir. 
I. DÜNYA SAVAŞI’NIN 

SONU:  
❖ osmanlı devleti ile itilaf devletleri arasında savaş sonunda imzalanan 

ateşkes antlaşmasıdır. 



Mondros Ateşkes 

Antlaşması: (30 Ekim 

1918) 

 

❖ padişah 5. MEHMET REŞAT ölmüş yerine 6. MEHMET VAHDETTİN geçmişti. 

iktidarda AHMET İZZET PAŞA hükümeti bulunuyordu. 

 

RAUF ORBAY 

Mondros Ateşkes 

Antlaşması: (30 Ekim 

1918) 

❖ antlaşmayı osmanlı devleti adına bahriye nazırı RAUF (ORBAY) bey 

başkanlığındaki bir heyet, itilaf devletleri adına DA İNGİLİZ AMİRAL CALTHORP 

imzalamıştır. 

itilaf devletlerinin 

güvenliklerini tehdit 

edecek bir durum ortaya 

çıkarsa; itilaf devletleri 

herhangi bir stratejik 

noktayı işgal etme 

hakkına sahip olacaktı (7. 

madde). 

 

❖ bu madde osmanlı devletinin her yerini işgale açık hale getirmiştir. 

Ermenilere bırakılması 

düşünülen doğudaki altı 

ilde (ERZURUM, VAN, 

BİTLİS, DİYARBAKIR, 

ELAZIĞ VE SİVAS) 

karışıklık çıkarsa itilaf 

devletleri bu bölgeleri de 

işgal edebileceklerdi  (24. 

madde). 

❖ bu madde ile doğuda bir ermeni devleti kurmak amaçlanmıştır. 

I. DÜNYA SAVAŞI’NI 

BİTİREN ANTLAŞMALAR 
✓ Alman-versay 

✓ Avusturya-sen jermen 

✓ Macaristan-triyanon 

✓ Bulgaristan-nöyyi 

✓ Osmanlı-sevr 

PARİS BARIŞ 

KONFERANSI  

(18 OCAK 1919): 

 

❖ konferansın gündemi avrupa’nın durumu ve sınırların çizilmesi, sömürgelerin 

ve osmanlı devleti’nin mirasının paylaşılması idi. 

❖ SEN JAN DÖ MOREN gizli antlaşması ile italya’ya verilen batı anadolu 

bölgesinde güçlü bir devlet istemeyen İNGİLTERE, bu bölgenin yunanistan’a 

verilmesini sağladı.  

YUNANİSTAN’IN izmir’i işgal etme planı paris barış konferansı’nda alındı. 

İZMİR’İN İŞGALİ: 

 
❖ yunanlılar 15 mayıs 1919’da izmir’e asker çıkararak işgale başladılar. 

❖ karaya çıkan yunan askerlerine karşı ilk kurşun HUKUK-U BEŞER (insan 

hakları) gazetesi başyazarı HASAN TAHSİN (osman recep nevres) tarafından 

sıkıldı 

 

AMİRAL BRİSTOL 

RAPORU: 

 

❖ batı anadolu’da yunan işgalinin haksız olduğunu, bu bölgede türk 

çoğunluğun bulunduğunu ve yunan askerlerinin geri çekilmesi gerektiğini 

belirten abd delegesi AMİRAL BRİSTOL başkanlığındaki heyet tarafından 

hazırlandı. ancak bu rapor özellikle ingiltere tarafından dikkate alınmadı. 

KURTULUŞ SAVAŞI ✓ Mavri Mira Cemiyeti 

✓ Pontus Rum Cemiyeti 

✓ Etnik-İ Eterya Cemiyeti 

✓ Kordos Komitesi 

✓ Nea Zoi Cemiyeti MİLLİ VARLIĞA 

DÜŞMAN CEMİYETLER 

ERMENİLER 

TARAFINDAN KURULAN 

CEMİYETLER: 

✓ Hınçak Cemiyet 

✓ Taşnak Cemiyeti 

✓ Ermeni İntikam Alayı 

YAHUDİLER 

TARAFINDAN KURULAN 

CEMİYETLER 

✓ Alyans İsrailit Ve Makabi Cemiyetleri 

KUVAY-I MİLLİYE’YE 

KARŞI OLANLAR 

TARAFINDAN KURULAN 

CEMİYETLER 

❖ İNGİLİZ MUHİPLER CEMİYETİ ❖ SULH VE SELAMETİ OSMANİYE FIRKASI ❖ KÜRT 

TEALİ CEMİYETİ ❖ TEALİ İSLAM CEMİYETİ ❖ WİLSON PRENSİPLERİ CEMİYETİ ❖ 

HÜRRİYET VE İTİLAF FIRKASI 

MİLLİ VARLIĞA DOST 

CEMİYETLER (MÜDAFA-İ 

HUKUK CEMİYETLERİ) 

❖ Trakya-Paşaeli Müdafa-İ Hukuk Cemiyeti ❖ Doğu Anadolu Müdafaa-İ 

Hukuk Cemiyeti ❖ İzmir Müdafaa-İ Hukuk-U Osmaniye Cemiyeti ❖ İzmir Redd-

İ İlhak Cemiyeti ❖ Kilikyalılar Cemiyeti ❖ Trabzon Muhafaza-İ Hukuk-U Milliye 

Cemiyeti ❖ Millî Kongre Cemiyeti 

MAVRİ MİRA CEMİYETİ: istanbul’da fener rum patrikhanesi tarafından kuruldu. bu cemiyetin amacı; 



trakya, istanbul, marmara bölgesi ve batı anadolu’yu yunanistan’a 

bağlayarak MOGOLA İDEA’YI yani bizans imparatorluğunu tekrar kurmaktı. 

PONTUS RUM CEMİYETİ: merzifon amerikan kolejinin yardımıyla merzifon’da kurulmuştur. amacı;doğu 

karadeniz bölgesinde pontus devleti kurmaktı. 

ETNİK-İ ETERYA 

CEMİYETİ: 

yunanistan’ın bağımsızlığı için kurulmuştu( 1813). mondros ateşkes 

antlaşmasından sonra tekrar faaliyet geçerek pontus rum cemiyeti ve mavri 

mira cemiyeti ile işbirliği yapmıştır. 

KORDOS KOMİTESİ istanbul, trabzon, marmara kıyıları ve izmir ve civarında düzeni bozma ve 

buralardaki çalışmaları örgütleme görevini üstlenmişti. başlangıçta rumlar ve 

ermeniler bu dernek çatısı altında birlikte hareket etmişlerdir. 

NEA ZOİ CEMİYETİ: istanbul’da kurulan bu cemiyetin amacı; istanbul’u yunanistan’a bağlanmasını 

ve bizans imparatorluğunun tekrar kurulmasını sağlamaktı. 

HINÇAK CEMİYET isviçre’de kurulmuştur. amacı; doğu anadolu bölgesini ermenistan’a katmaktı.  

TAŞNAK CEMİYETİ anadolu’nun büyük bölümünü içine alan büyük ermenistan devleti kurmak 

amacıyla kurulmuştur.  

ERMENİ İNTİKAM ALAYI adana’da fransızların yardımıyla kurulan bu cemiyet çukurova ve doğu 

anadolu bölgesinde bağımsız bir ermeni devleti kurmak için çalışmıştır. 

ALYANS İSRAİLİT VE 

MAKABİ CEMİYETLERİ: 

istanbul’da kurulmuştur. filistin’de bir yahudi devleti kurmak amacı ile 

faaliyette bulunmuştur. 

 

KUVAY-I MİLLİYE 
❖ mondros ateşkes antlaşması’nın 7. maddesini bahane ederek anadolu’yu 

işgale başlayan itilaf devletlerine karşı osmanlı devleti’nin sessiz kalması ve 

gerekli tedbirleri almaması üzerine türk milletinin vatanını koruma ve bağımsız 

yaşama isteğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan teşkilata, kuvay-ı milliye (milli 

kuvvetler) adı verildi. 

❖ kuvay-ı milliye’nin kurulmasında; mondros ateşkes antlaşması gereğince 

osmanlı ordularının terhis edilerek devletin savunmasız kalması, osman 

devleti’nin işgallere sessiz kalması ve azınlıkların taşkın hareketlerde 

bulunması etkili oldu. 

❖ kuvay-ı milliye birlikleri; düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyalamış 

halk kuvvetleridir. 

❖ kuvay-ı milliye kuvvetleri tarafından işgallere karşı ilk silahlı direniş 19 aralık 

1918’de hatay-dörtyol’da fransızlara karşı oldu. 

MUSTAFA KEMAL’İN 

SAMSUN’A ÇIKIŞI 19 

MAYIS 1919: 

❖ mustafa kemal’in 9. ORDU MÜFETTİŞİ olarak samsun’a gönderilmiştir.  

❖ samsun’a resmi görevle gönderilmesinin sebebi; bölgedeki karışıklıklara son 

vermek, silahların toplanmasını ve teslimini sağlamak,  

❖ sorumluluk alanında millî amaçlı girişimlere izin vermemektir. 

 

 

HAVZA GENELGESİ  

29 MAYIS 1919: 
❖ mustafa kemal havza genelgesi ile halkın işgallere karşı tepki göstermesini 

ve böylece millî bilincin uyanmasını sağlamak istemiştir. 

AMASYA GENELGESİ  

22 HAZİRAN 1919: 
❖ kurtuluş savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtilmiştir.  

❖ kurtuluş savaşı’nın mücadele safhası başlamıştır. 

❖ ilk defa MİLLİ BİR KURULUN oluşturulmasından bahsedilmiştir.  

❖ ilk defa “MİLLİ EGEMENLİK”ten bahsedilmiştir.  

❖ ilk defa istanbul hükümetinin görevini yerine getiremediğinden 

bahsedilmiştir.  

❖ SİVAS KONGRESİNİN toplanmasına karar verilmiştir.  

❖ amasya genelgesinin hazırlanmasında mustafa kemal paşa’ya;  

❖ ali fuat (cebesoy) paşa, ❖ rauf (orbay), ❖ refet (bele) bey yardımcı olmuş, 

ayrıca konya’da bulunan cemal paşa ve erzurum’da bulunan kazım karabekir 

paşa’nın da görüşleri alınarak yayınlanmıştır. 

ERZURUM KONGRESİ 23 

TEMMUZ / 7 AĞUSTOS 

1919: 

❖ erzurum kongresi öncesinde mustafa kemal askerli ve memuriyet 

görevinden istifa etmiştir.  

❖ DOĞU ANADOLU MÜDAFA-İ HUKUK cemiyeti girişimleri ile toplandı.  

❖ mustafa kemal kongre başkanı seçildi.  

❖ toplanışı bakımından bölgesel ancak alınan kararlar bakımından milli bir 

kongredir.  

❖ ilk defa milli sınırlardan bahsedildi.  

❖ ilk defa manda ve himaye reddedildi.  

❖ ilk kez yeni bir devlet kurma düşüncesi ortaya çıkmıştır. 



 

 

SİVAS KONGRESİ  

4 / 11 EYLÜL 1919: 

❖ milli bir kongredir.  

❖ erzurum kongresi’nde alınan kararlar aynen kabul edildi. 

❖ istanbul hükümeti kongrenin toplanmasını önlemek için mustafa kemal’i 

tutuklanması emrini verdi.  

❖ müdafa-i hukuk cemiyetleri anadolu ve rumeli müdafa-i hukuk cemiyeti adı 

altında birleştirildi.  

❖ manda ve himaye kesin olarak reddedildi.  

❖ kamuoyu oluşturmak ve milli mücadelenin sesini duyurabilmek için İRADE-İ 

MİLLİYE adıyla gazete çıkartılmaya başlandı.  

❖ temsil heyeti ALİ FUAT CEBESOY’U batı anadolu kuvay-ı milliye 

komutanlığına atadı. 

AMASYA GÖRÜŞMELERİ 

20 / 22 EKİM 1919: 
❖ ali rıza paşa hükümeti bahriye nazırı salih paşa ile temsil heyeti arasında 

yapıldı.  

❖ istanbul hükümeti bu görüşme ile temsil heyetini resmen tanımış oldu. 

TEMSİL HEYETİNİN 

ANKARA’YA GELİŞİ  

27 ARALIK 1919 

❖ milli mücadelenin merkezinin ankara’ya taşınması;  

❖ ankara’nın merkezi ve güvenlikli olması,  

❖ anadolu’nun diğer bölgeleriyle haberleşme imkanının uygun olması,  

❖ batı anadolu’da yunanlılarla yapılacak mücadele için daha uygun bir yer 

olmasından dolayıdır. 

SON OSMANLI 

MEBUSAN MECLİSİ VE 

MİSAK-I MİLLİ  

28 OCAK 1920 

❖ 12 ocak 1920’de istanbul’da toplandı.  

❖ temsi heyeti taraftarı mebuslar tarafından FELAH-I VATAN GRUBU kuruldu.  

❖ 28 ocak 1920’de MİSAK-I MİLLİ ilan edildi. 

❖ misak-ı milli kararları ile erzurum ve sivas kongresi kararlarında belirtilen 

vatanın sınırları belirlendi.  

❖ misak-ı milli kararlarının yayınlanmasının ardından itilaf devletleri 16 mart 

1920’de istanbul’u resmen işgal etmişler ve mebusan meclisini basarak 

tutukladıkları meclis üyelerini malta’ya sürgüne göndermişlerdir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİ’NİN AÇILMASI 

23 NİSAN 1920 

 

❖ istanbul’un işgal edilmesi ve mebuslar meclisi’nin dağıtılması üzerine 

yeniden seçim yapıldı. 

❖ istanbul’dan kaçan ve yeni seçilen milletvekilleri birlikte ankara’da türkiye 

büyük millet meclisi açıldı. 

❖ ilk meclis güçler birliği ilkesine göre kuruldu. (yasama-yürütme-yargı) 

❖ meclisin başkanı hükümetinde başkanıdır. 

❖ egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve meclisin üstünde bir gücün 

olmadığı belirtilmiştir. 

❖ kurucu meclistir. ❖ meclis hükümeti sistemi vardır. ❖ ilk başkanı MUSTAFA 

KEMAL’DİR. 

İSTANBUL HÜKÜMETİNİN 

ÇIKARTTIĞI 

AYAKLANMALAR 

❖ Anzavur 

❖ Kuvay-I İnzibatiye (Halife Ordusu) Ayaklanması. 

İSTANBUL HÜKÜMETİ VE 

İTİLAF DEVLETLERİNİN 

BİRLİKTE ÇIKARDIĞI 

AYAKLANMALAR 

 

❖ bolu, düzce, hendek, adapazarı ayaklanması, 

❖ konya ayaklanması (delibaş mehmet), 

❖ afyon ayaklanması (çopur musa), 

❖ milli aşireti ayaklanması, 

❖ yozgat ayaklanması. 

AZINLIKLARIN 

ÇIKARTTIĞI 

AYAKLANMALAR 

❖ pontus rum ve ermeni ayaklanması. 

KUVAY-I MİLLİYE 

YANLISI OLUP 

SONRADAN 

AYAKLANANLAR 

 

❖ çerkes ethem ve demirci mehmet efe ayaklanması. 

TBMM’NİN 

AYAKLANMALARI 

ÖNLEMEK İÇİN ALDIĞI 

TEDBİRLER: 

 

❖ hıyanet-i vataniye kanunu çıkartıldı. 

❖ istiklal mahkemeleri kuruldu. 

❖ istanbul hükümeti ile haberleşmelere son verildi. 

❖ istanbul hükümeti’nin fetvalarına karşı ANKARA MÜFTÜSÜ RIFAT BÖREKÇİ ve 

diğer din adamlarının fetvaları anadolu’ya dağıtıldı. 

SEVR ANTLAŞMASI  

10 AĞUSTOS 1920 
❖ sevr antlaşmasının esasları italya’nın san-remo kentinde belirlendi. 



 ❖ osmanlı saltanat şurası tarafından onaylandı. 

❖ DAMAT FERİT PAŞA tarafından imzalandı. 

❖ tbmm tarafından tanınmadığı için yürürlüğe girmedi. 

DOĞU CEPHESİ 

:Gümrü antlaşması 

 

❖ ermenilerle mücadele edildi. 

❖ mondros ateşkes anlaşmasına uymayarak ordusunu dağıtmayan kazım 

karabekir paşa doğu anadolu bölgesinde ermenileri yenilgiye uğratmış ve 3 

aralık 1920 tarihinde ermenistan ile tbmm arasında gümrü antlaşması 

imzalanmıştır. 

❖ gümrü antlaşması tbmm’nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi 

başarıdır. 

GÜNEY CEPHESİ: 

Ankara antlaşması 

 

❖ bu cephede fransızlar ve ermenilere karşı kuvay-ı milliye birlikleri tarafından 

başarılı mücadeleler verildi. 

❖ bu cephe sakarya savaşı sonrasında fransızlarla yapılan ankara antlaşması 

(20 ekim 1921) sonucunda kapandı. 

❖ ankara antlaşması ile hatay dışındaki bugünkü suriye sınırımız çizilmiştir. 

❖ ankara antlaşması ile itilaf devletleri arasında ayrılık meydana gelmiş ve 

yeni türk devletini tanıyan ilk itilaf devleti fransa olmuştur. 

BATI CEPHESİ: 

I. İNÖNÜ SAVAŞI - 6-10 

OCAK 1921: 

 

❖ yunanlılara karşı kazanılan ı. inönü savaşından sonra; 

❖ sovyet rusya ile MOSKOVA anlaşması yapıldı (16 mart 1921). 

❖ tbmm hükümeti londra konferansı’na davet edildi (21 şubat-12 mart 1921). 

❖ londra konferansı’na davet edilen tbmm hükümeti itilaf devletleri tarafından 

tanınmış oluyordu. 

❖ londra konferansında istanbul hükümetini TEVFİK PAŞA, tbmm hükümetini 

BEKİR SAMİ BEY temsil etmiştir. 

❖ düzenli ordunun ilk zaferidir. 

❖ AFGANİSTAN İLE DOSTLUK ANTLAŞMASI yapıldı. 

❖ 20 ocak 1921’de İLK ANAYASA (teşkilat-ı esasiye) ilan edildi. 

❖ 12 mart 1921’de İSTİKLAL MARŞI kabul edildi. 

II.İNÖNÜ SAVAŞI 

26 MART / 1 NİSAN 

1921: 

 

❖ yunanlılara karşı kazanılan ll.inönü savaşı’ndan sonra halkın orduya olan 

güveni daha da arttı. ❖ bu zaferden sonra italya işgal ettiği yerlerden 

çekilmeye başladı. 

ESKİŞEHİR-KÜTAHYA 

SAVAŞLARI 10 / 24 

TEMMUZ 1921: 

 

❖ eskişehir, kütahya ve afyon yunanlıların eline geçti.❖ türk ordusu sakarya 

nehri’nin doğusuna çekildi. ❖ mecliste huzursuzluklar yaşandı. meclisin 

kayseri’ye taşınması bile gündeme geldi.❖ 5 ağustos 1921 tarihinde mustafa 

kemal meclisin tüm yetkilerini üç aylığına alarak başkomutan olarak ilk defa 

ordunun başına geçti.❖ sakarya savaşı öncesi 8 ağustos 1921 tarihinde 

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ YAYINLANDI. 

SAKARYA SAVAŞI  

23 AĞUSTOS / 12 EYLÜL 

1921: 

 

❖ yunalılara karşı kazanılan sakarya savaşı sonunda; 

❖ mustafa kemal’e “GAZİLİK” unvanı ve “MAREŞALLİK” rütbesi verildi. 

❖ savunmadan taarruza geçildi. 

❖ gürcistan ve azerbaycan ile KARS ANTLAŞMASI yapıldı (13 ekim 1921). 

❖ fransa ile ANKARA ANTLAŞMASI imzalandı (20 ekim 1921). 

BÜYÜK TAARRUZ VE 

BAŞKOMUTANLIK 

MEYDAN MUHAREBESİ - 

Mudanya Ateşkes 

Antlaşması 26 / 30 

AĞUSTOS 1922: 

❖ muharebeyi başkomutan mustafa kemal yönetti. ❖ yunan ordusu yok 

edildi.❖ yunan başkumandanı trikopis esir edildi.❖ türk ordusu 9 eylül 1922 

tarihinde izmir’e girdi. ❖ 15 mayıs 1919 tarihinde başlayan yunan işgali sona 

erdi. ❖ bu zafer sonucunda itilaf devletleri ile mudanya ateşkes antlaşması 

yapıldı. 

MUDANYA ATEŞKES 

ANTLAŞMASI  

11 EKİM 1922 

 

❖ boğazlar, istanbul ve doğu trakya savaşmadan kurtarıldı. 

❖ mondros ateşkes antlaşması hükümsüz hale geldi. 

❖ milli mücadele’nin savaş dönemi sona erdi. 

LOZAN BARIŞ 

ANTLAŞMASI  

24 TEMMUZ 1923: 

konferansa katılan devletler 

Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya, Romanya, Yugoslavya. 

❖ SOVYET RUSYA VE BULGARİSTAN boğazlar sorunu görüşülürken katıldı. 

❖ ABD gözlemci olarak katıldı. 

❖ türk heyeti başkanı İSMET İNÖNÜ’DÜR. Mustafa Kemal Paşa’nın Kesinlikle 

Taviz Verilmemesini İstediği 

Kapitülasyonlar Ve Misak-I Milli’dir. 



LOZAN’DA GÖRÜŞÜLEN 

KONULAR 

 

❖ Sınırlar (Suriye, Irak, Yunan, Adalar), Azınlıklar, 

❖ Kapitülasyonlar, 

❖ Osmanlı Borçları, 

❖ Boğazlar, 

❖ Savaş Tazminatı, 

❖ Rum Patrikhanesi 

DOĞU SINIRI: moskova ve kars anlaşmalarıyla belirlendiği şekilde kaldı. 

SURİYE; HATAY: misak-ı milli dışında kaldı. 

IRAK: türkiye ile ingiltere arasında çözülmesine karar verildi. 

YUNANİSTAN: karaağaç türkiye’ verildi. 

ADALAR:bozcaada ve gökçeada türkiye’ye verildi. ege denizi’ndeki diğer adalar yunanistan’a bırakıldı. 

ancak yunanistan bu adalarda asker bulundurmayacaktı 

ON İKİ ADA: italya’ya bırakıldı. 

BOĞAZLAR: her iki yakası askerden arındırılacak, başkanı türk olan uluslar arası bir komisyon tarafından 

yönetilecekti. (bu durum bağımsızlığımıza ve egemenliğimize gölge düşürmüştür.) 

DIŞ BORÇLAR: osmanlı devleti’nden ayrılan devletler arasında paylaştırıldı. kapitülasyonlar ve düyun-u 

umumiye kaldırıldı. 

YABANCI OKULLAR; türk devleti’nin kanunlarına tabi olacaktı. SAVAŞ TAZMİNATI yunanistan karaağaç’ı 

savaş tazminatı olarak türkiye’ye verdi. 

PATRİKHANE: idari ve hukuki yetkileri elinden alındı. 

MUSUL, HATAY, EGE ADALARI VE BOĞAZLAR: türkiye lehine çözülemedi. 

 

İZMİR İKTİSAT 

KONGRESİ 17 ŞUBAT 

1923: 

❖ misak-ı iktisadi (ekonomik ant) kabul edildi. ❖ devletçilik ilkesi 

benimsenmiştir. 

 

CUMHURİYETİN İLANI  

29 EKİM 1923: 
❖ meclis hükümeti sisteminden, kabine sistemine geçildi.  

❖ ilk cumhurbaşkanlığına mustafa kemal seçildi.  

❖ türkiye cumhuriyetinin ilk başbakanı İSMET İNÖNÜ,  

❖ ilk meclis başkanı da FETHİ OKYAR oldu. 

SİYASİ ALANDA 

YAPILAN İNKILAPLAR: 
❖ Tbmm’nin Açılışı - 1920 ❖ Saltanatın Kaldırılması - 1922 ❖ cumhuriyetin ilanı 

- 1923 ❖ ankara’nın başkent yapılması - 1923 ❖ halifeliğin kaldırılması - 1924 

❖ çok partili rejim denemeleri ❖ kadınlara siyasi hakların verilmesi (seçme ve 

seçilme) 

HUKUK ALANINDA 

YAPILAN İNKILAPLAR: 
❖ medeni kanun’un kabulü - 1926 (isviçre medeni kanunu esas alınarak 

hazırlandı). ❖ ceza kanunu (italya’dan alındı) ❖ borçlar kanunu’nun yürürlüğe 

girmesi. ❖ ticaret kanunu’nun yürürlüğe girmesi. 

 

 

EĞİTİM ALANINDA 

YAPILAN İNKILAPLAR: 
❖ tevhid-i tedrisat kanunu - 1924 ❖ latin harflerinin kabulü - 1928 ❖ türk tarih 

kurumu’nun kurulması1931 ❖ türk dil kurumu’nun kurulması 1932 

❖ ankara hukuk mektebinin açılması - 1925 ❖ istanbul üniversitesinin 

kurulması 1933 ❖ dil ve tarih coğrafya fakültesi’nin kurulması - 1935 

 

SOSYAL ALANDA 

YAPILAN İNKILAPLAR: 

 

❖ şapka kanunu - 1925 (mustafa kemal kastamonu seyahatinde şapka 

giymiştir.) 

❖ tekke ve zaviyelerin kapatılması - 1925 

❖ takvim, saat, ölçüler ve rakamlarda değişiklik (ilk olarak miladi takvim 1 

ocak 1926 tarihinde kullanılmaya başlandı.) 

❖ soyadı kanunu’nu kabulü-1934 

❖ kadın hakları – 

❖ 1930 belediye seçimlerine katılma, 

❖ 1933 muhtarlık seçimlerine katılma, 

❖ 1934 milletvekili seçme ve seçilme 

EKONOMİK ALANDA 

YAPILAN İNKILAPLAR: 

 

❖ izmir iktisat kongresinin toplanması. 

❖ misak-ı iktisadi’nin kabulü. 

TARIM ALANINDA 

YAPILAN İNKILAPLAR: 
❖ Aşar Vergisinin Kaldırılması 1925 ❖ Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Açılması. 

❖ Ziraat Bankası’nın Çiftçilere Kredi Desteğini Artırması. ❖ Ticaret Alanında 

Yapılan İnkılaplar: ❖ İş Bankası’nın Kurulması. ❖ Kabotaj Kanunu’nun 

Çıkarılması. 

SANAYİ ALANINDA ❖ Teşvik-İ Sanayi Kanunu’nun Çıkarılması. ❖ Planlı Ekonomiye Geçilmesi. ❖ 



YAPILAN YENİLİKLER: Beş Yıllık Kalkınma Planının Yapılması. ❖ Etibank Ve Mta’nın Kurulması. ❖ 

Sümerbank’ın Kurulması 

 

 
MUSTAFA KEMAL 

ATATÜRK’ÜN HAYATI 
❖ 1881 yılında selanik’te doğdu. annesi zübeyde hanım, babası ali rıza 

efendidir. ❖ kardeşleri; fatma, ahmet, ömer, makbule ve naciye’dir. 

OKUDUĞU OKULLAR 1- mahalle mektebi, 2- şemsi efendi okulu, 3- selanik mülkiye rüştiyesi, 4- 

selanik askeri rüştiyesi (kemal adını aldı), 5- manastır askeri idadisi, 6- istanbul 

harp okulu, 7- harp akademisi. 1905’te harp akademisi’nden kurmay yüzbaşı 

olarak mezun oldu. 

İLK GÖREV YERİ şam’dır. şam’da vatan ve hürriyet örgütünü kurdu. daha sonra bu örgüt ittihat 

ve terakki ile birleşti. 

KURMAY BAŞKANLIĞI 31 mart olayı’nda hareket ordusu’nda kurmay başkanı olarak görev yaptı. 

ETKİLENDİĞİ AKIMLAR atatürk; fransız akımı ile ziya gökalp ve namık kemal’in eserlerinden 

etkilenmiştir. 

GÖREV YAPTIĞI YERLER 

VE BAZI GÖREVLERİ; 
❖ Şam (5.Ordu), ❖ Hareket Ordusu, ❖ Trablusgarp Savaşı, ❖ Balkan Savaşları, 

❖ Sofya Askeri Ataşeliği, ❖ Çanakkale Savaşı, ❖ Kafkas Cephesi, ❖ Suriye 

Cephesi (Yıldırım Orduları), ❖ Ordu Müfettişliği, ❖ Temsil Heyeti Başkanlığı, ❖ 

Sakarya Savaşı (Baş Komutan), ❖ Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan 

Muharebesi, ❖ İlk Tbmm Başkanı, ❖ İlk Cumhurbaşkanı (1923-1938) 

ESERLERİ ❖ en büyük eseri türkiye cumhuriyeti’dir. ❖ yazılı olarak, 1919-1927 yılları 

arasındaki olayları anlattığı nutuk, ❖ vatandaş için medeni bilgiler, ❖ geometri 

kitabı, ❖ cumalı ordugahı, ❖ zabit ve kumandan ile hasbıhal adlı eserleri 

bulunmaktadır. 

ATATÜRK’ÜN 

SAVAŞLARDA 

SÖYLEDİĞİ TARİHE 

GEÇMİŞ SÖZLER 

 

 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
CUMHURBAŞKANLARI (1922 - 

2019) 

1. Mustafa Kemal Atatürk (1922 - 1938) 2. İsmet İnönü (1938 - 1950) 3. Celal 

Bayar (1950 - 1960) 4. Cemal Gürsel (1960 - 1966) 5. Cevdet Sunay (1966 - 

1973) 6. Fahri Korutürk (1973 - 1980) 7. Kenan Evren (1982 - 1989) 8. Turgut Özal 

(1989 - 1993) 9. Süleyman Demirel (1993 - 2000) 10. Ahmet Necdet Sezer (2000 

- 2007) 11. Abdullah Gül (2007 - 2014) 12. Recep Tayyip Erdoğan (2014 - …. 

 

 



ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN YÖNERGE 

ADAY ÖĞRETMEN 

 

 Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan öğretmenliğe 

ilk atama kapsamında atananlar 

DANIŞMAN 

ÖĞRETMEN: 

 Aday öğretmene adaylık yetiştirme sürecinde danışmanlık yapacak 

öğretmen 

YETİŞTİRME SÜRECİ 

KOORDİNATÖRÜ 

 İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin 

iş ve işlemleri koordine etmek amacıyla görevlendirilen personel 

YETİŞTİRME 

PROGRAMI: 

 Aday öğretmenin yetiştirme sürecinde alındığı program 

YETİŞTİRME SÜRECİ 

 

 Aday öğretmenler, adaylıklarının ilk altı ayında yetiştirme sürecine tabi 

tutulurlar. 

 Yetiştirme süreci, Bakanlıkça belirlenen Yetiştirme Programı doğrultusunda 

aday öğretmenlerin görevlendirildiği eğitim kurumunda, eğitim kurumu 

yöneticileri ve danışman öğretmenlerin sorumluluğunda gerçekleştirilir. 

 Aday öğretmenler, Yetiştirme Programı kapsamında sınıf içi, okul içi ve okul 

dışı faaliyetleri gerçekleştirir ve hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılırlar. 

Aday öğretmenlere 

yetiştirme sürecinde 

bağımsız olarak 

 ders ve nöbet görevi verilemez. 

Aday öğretmenler,  bu süreçte derslere danışman öğretmen nezaretinde girer ve danışman 

öğretmenin nöbetçi olduğu zamanlarda nöbet görevini izlemek üzere 

danışman öğretmenin yanında yer alır. 

Aday öğretmenlerin 

birinci performans 

değerlendirmesi 

 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde yetiştirme sürecinde yapılır. 

 

Aday Öğretmenlerin 

Yetiştirme Programı 

kapsamındaki 

faaliyetlerin tümüne 

katılımı zorunludur. 

 Ancak bu faaliyetlerin bir kısmına veya tamamına yasal mazereti nedeniyle 

katılamayan aday öğretmenler, Bakanlıkça belirlenecek tarih ve yerde 

yapılacak telafi programına katılmak zorundadırlar. 

YETİŞTİRME 

PROGRAMI 

 

 Aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde uygulanacak Yetiştirme Programı, 

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır. 

YETİŞTİRME 

PROGRAMINDA 

 

 Sınıf içi ve okul içi izleme faaliyetlerine, 

 Öğretmenlik uygulamalarına, 

 Okul dışı faaliyetlere, 

 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20 

ve 21 inci maddelerinde yer alan sınav konularını da içeren hizmetiçi eğitim 

faaliyetlerine,yer verilir. 

ÇALIŞMA 

PROGRAMI 

 

 eğitim kurumu yöneticisi ve danışman öğretmen tarafından Yetiştirme 

Programı esas alınarak eğitim kurumunun özelliği ve danışman öğretmenin 

haftalık programı göz önünde bulundurularak hazırlanır. 

 Aday öğretmen yetiştirme sürecinde kullanılacak formlar Öğretmen 

Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanır.  

 Eğitim kurumu yöneticisi ve danışman öğretmenler bu formları kendi sınıf, 

okul ve çevre şartlarına göre uyarlayarak kullanırlar. 

İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM 

MÜDÜRLERİNİN 

GÖREVLERİ 

 

 Aday öğretmenlerin yetiştirme sürecinde görev yapacakları eğitim 

kurumunu belirler 

 Aday öğretmenlerin, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin yönetim ve işleyişi ile 

ilgili izleme çalışması yapmalarını sağlamak. 

 Eğitim kurumu müdürlüğü ve danışman öğretmen tarafından hazırlanan 

çalışma programının sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli desteği sağlamak. 

 Yetiştirme süreci koordinatörünü görevlendirmek. 

YETİŞTİRME SÜRECİ 

KOORDİNATÖRÜNÜN 

GÖREVLERİ 

 

 Aday öğretmenlerin okul dışı faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarını 

çalışma programına uygun olarak koordine etmek. 

 Yetiştirme Programı çerçevesinde yapılacak hizmetiçi eğitim faaliyetlerini, 

il/ilçemilli eğitim müdürlüklerindeki hizmetiçi eğitimden sorumlu il millî 

eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü ile birlikte koordine etmek. 

 İl/ilçe millî eğitim müdürü tarafından yetiştirme sürecine ilişkin verilen diğer 

görevleri yapmak. 

 

 



EĞİTİM KURUMU 

YÖNETİCİLERİNİN 

GÖREVLERİ 

 

 Aday öğretmenlerin çalışma programını danışman öğretmenle birlikte 

hazırlamak. 

 Çalışma programındaki faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesi için gerekli 

tedbirleri almak. 

 İl/ilçe millî eğitim müdürü tarafından yetiştirme sürecine ilişkin verilen diğer 

görevleri yapmak. 

DANIŞMAN 

ÖĞRETMENİN 

BELİRLENMESİ 

 

 Danışman öğretmenin, aday öğretmenlerin yetiştirme sürecinde 

görevlendirildikleri eğitim kurumu müdürünce, adaylık dâhil en az 10 on yıl 

hizmet süresine sahip öğretmenler arasından seçer 

 İl millî eğitim müdürlüklerince, aday öğretmenin yetiştirilmek üzere atandığı 

ilde on yıllık hizmet süresine sahip öğretmen bulunamaması durumunda 

hizmet süresi on yıldan az olanlar arasından, aynı alandan öğretmen 

bulunamaması durumunda ise farklı alandan danışman öğretmen 

görevlendirilebilir. 

DANIŞMAN 

ÖĞRETMENLERİN 

GÖREVLERİ 

 

 Aday öğretmenlerin çalışma programını eğitim kurumu yöneticisi ile birlikte 

hazırlamak. 

 Çalışma programında belirtilen faaliyetlerin gerçekleşmesi için aday 

öğretmene yardımcı olmak ve gerekli tedbirleri almak. 

 Aday öğretmenlerin çalışma programlarına uygun olarak yetişmesi için 

izleme, değerlendirme ve rehberlikte bulunmak.  

 Aday öğretmenlere mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarıyla örnek 

olmak ve tecrübelerini aktarmak. 

 Eğitim kurumu müdürü tarafından yetiştirme sürecine ilişkin verilen diğer 

görevleri yapmak. 

 Danışman öğretmenler, bu görevlerin yerine getirilmesinden eğitim kurumu 

müdürüne karşı sorumludur. 

ADAY 

ÖĞRETMENLERİN 

GÖREVLERİ 

 

a)Çalışma programındaki faaliyetlere eksiksiz olarak katılmak, 

b)Danışman öğretmeni ve eğitim kurumu yöneticisinin süreçle ilgili talimatlarına 

uymak, 

c)Aday öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili tüm faaliyetlerinde Millî Eğitim 

mevzuatına uygun hareket etmek. 

 

 

 

 


