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YÖNETMELİK

M�llî Eğ�t�m Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM

KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2014 tar�hl� ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan M�llî Eğ�t�m Bakanlığı Okul
Önces� Eğ�t�m ve İlköğret�m Kurumları Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının  (j) bend� yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş,
aynı fıkraya aşağıdak� bentler eklenm�ş ve beş�nc� �le altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) 4, 5, 6, 7 ve 8 �nc� sınıflarda her dersten b�r dönemde �k� sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az b�r hafta
önceden öğrenc�lere duyurulur. B�r sınıfta/şubede b�r günde yapılacak sınav sayısı �k�y�, her b�r sınav süres� �se b�r
ders saat�n� geçemez. Ortak değerlend�rme yapılmasına �mkân vermek üzere; sınavlar �lg�l� zümre kararı
doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılab�l�r. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre
öğretmenler�nce hazırlanır.”

“d) İl veya �lçe bazında �lg�l� zümre kararıyla ortak sınavlar yapılab�l�r.
e) Gerekt�ğ�nde Bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılab�l�r.
f) Ortak sınavların uygulanması �le �lg�l� usul ve esaslar Yönerge �le bel�rlen�r.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 23 üncü maddes�n�n b�r�nc� ve dördüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�ş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhang� b�r nedenle katılamayan veya projes�n� zamanında

tesl�m edemeyen öğrenc�n�n durumu okul yönet�m�nce yazılı, e-posta veya Bakanlık mob�l b�lg� serv�s� �le vel�s�ne
b�ld�r�l�r. Vel�, öğrenc�s�n�n sınava katılamama veya projes�n� zamanında tesl�m edememe gerekçes�n�, en geç beş �ş
günü �ç�nde okul yönet�m�ne yazılı olarak b�ld�r�r.”

“(4) Sınavlara geçerl� özrü olmadan katılmayan, projes�n� zamanında tesl�m etmeyen öğrenc�ler�n durumları
puanla değerlend�r�lmez. e-Okul s�stem�ne “G’’(g�rmed�) �bares� �şlen�r. Ancak dönem puanı hesaplamalarında sınav
ve proje aded� tam olarak alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 25 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Sınav sonuçları sınavların yapıldığı, projeler�n değerlend�r�lmes� �se tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten başlayarak en

geç 10 �ş günü �ç�nde e-Okul s�stem�ne �şlen�r ve öğrenc�lere b�ld�r�l�r. Sınav kâğıtları, �ncelenmek üzere öğrenc�lere
dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra ger� alınarak b�r eğ�t�m ve öğret�m yılı saklanır.
Projeler öğretmen tarafından değerlend�r�ld�kten sonra öğrenc�ye �ade ed�l�r ve öğrenc� tarafından ders yılı sonuna
kadar saklanır. Ders etk�nl�kler�ne katılım, sınav ve projeye ver�len puanlar, e-Okul s�stem�n�n �lg�l� bölümüne �şlen�r.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 27 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) Proje puanlarının ar�tmet�k ortalaması �le ders etk�nl�kler�ne katılım puanlarının ar�tmet�k ortalaması ayrı
ayrı alınarak toplanıp �k�ye bölünür. Bulunan sonuçla b�r�nc� ve �k�nc� sınav puanları toplanıp üçe bölünerek elde
ed�l�r.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 33 üncü maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(3) Ortaokul ve �mam hat�p ortaokullarında talep eden öğrenc�ler �ç�n �lg�l� mevzuatta bel�rt�len koşullar

d�kkate alınarak destekleme ve yet�şt�rme kursu açılab�l�r. Bu kurslarla �lg�l� usul ve esaslar Yönerge �le bel�rlen�r.”
MADDE 7 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 8 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� M�llî Eğ�t�m Bakanı yürütür.
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