İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 225- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle aĢağıdaki Yönetmelikler
yürürlükten kaldırılmıĢtır:
a) 8/11/1989 tarihli ve 20336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortaokul ve
Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders DıĢı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında
Yönetmelik,
b) 6/9/1998 tarihli ve 23455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği,
c) 10/1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği,
ç) 5/11/1999 tarihli ve 23867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği,
d) 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik
Eğitim Yönetmeliği,
e) 17/11/2003 tarihli ve 25292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği,
f) 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,
g) 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği,
ğ) 16/6/2009 tarihli ve 27260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği,
h) 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
ı) 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ġmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği.
Uluslararası sözleşme ve kurallara göre eğitim yapılan alan/dallar (Değ:
13/09/2014-29118 RG)
EK MADDE 1- Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından uluslararası sözleĢme
ve kurallara göre belgelendirme ve lisanslama gerektiren alan/dallarda ölçme ve
değerlendirme, devam-devamsızlık ve benzeri hususlarda özel düzenleme hükümleri
uygulanır. Ancak özel düzenleme hükümlerine göre baĢarılı olamayan öğrenciler için bu
Yönetmelikteki diğer hükümler uygulanır. (2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Bu madde
kapsamındaki programlarda öngörülen pratik uygulamaları yaptırabilecek yeterliklere sahip
öğretmen bulunmadığı durumlarda, öğretmen norm kadrosu ile iliĢkilendirilmeksizin bu
Yönetmeliğin 93 üncü maddesi kapsamında usta öğretici görevlendirilebilir.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Europass sertifika eki, Bakanlık ve Mesleki Yeterlilik
Kurumunun iĢbirliğinde hazırlanıp uygulamaya konulduğu tarihten itibaren düzenlenmeye
baĢlanır.
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin 225’nci maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendi ile yürürlükten kaldırılan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin mesleki eğitim
merkezleri, olgunlaĢma enstitüleri ve turizm eğitim merkezlerinin iĢleyiĢi ile yaygın eğitim
uygulamalarına dair hükümleri, bunlara iliĢkin Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar
yürürlükte kalır.
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce merkezi yerleĢtirmede
kullanılan puana göre yerleĢen öğrencilerin nakillerinde yerleĢtirilmelerinde kullanılan puan
ve yılı esas alınır.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Anadolu liselerinde, Anadolu
imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, çok programlı Anadolu
liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde öğrenci sayısının fazla, derslik
sayısının yetersiz olduğu durumlarda, öğrenci kontenjanı veya bir şubedeki öğrenci
sayısı en fazla 4 yıl için Bakanlıkça artırılabilir. Sınıf tekrarına kalan öğrenciler bu
sayıya dâhil edilmez.
Nakil ve geçişler ile diğer uygulamalar (Değ: 13/09/2014-29118 RG)
GEÇİCİ MADDE 5- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) 2013-2014 öğretim yılı
itibariyle Anadolu öğretmen liseleri, meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri,
Anadolu sağlık meslek liseleri, Anadolu teknik liseleri, çok programlı liseler, mesleki ve
teknik eğitim merkezleri, genel liseler ile imam hatip liselerinde öğrenim gören ve öğrenim
hakkı bulunan öğrencilerin hakları mezun oluncaya kadar korunur. Bu durumdaki
öğrencilerden bir okulda aynı sınıf seviyesindeki öğrenci sayısının 10 öğrenciden az olması
halinde farklı okullardaki öğrenciler millî eğitim müdürlüklerince bir okulda birleĢtirilir.
BirleĢtirmenin yapılamaması durumunda bu öğrencilerin nakil ve geçiĢleri, Ģartlarını
taĢıdıkları diğer okullara yapılabilir. Ancak, Anadolu sağlık meslek liselerinde bir
şubedeki öğrenci sayısı 30’u geçemez. Bu okullar arasındaki nakiller ise yerleştirme
sonucu oluşan puan dikkate alınarak sınıf düzeyinde niteliği düşürmeyecek şekilde
başvuranlar arasından puan üstünlüğüne göre yapılır.
(2) Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumları dıĢındaki okullara nakil ve geçiĢler;
a) Okulların kendi türleri arasında her sınıf seviyesinde,
b) Okulların kendi türleri dıĢındaki diğer okullardan bu okullara 10 uncu sınıfın
sonuna kadar
Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.
(3) Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim
programı uygulayan okullara nakil ve geçiĢler;
a) Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında alan/dal bulunmak
kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde 10 uncu sınıfta alan, 11
inci sınıfta aynı alanda dal değiĢtirerek, birinci dönem sonuna kadar,
(b) Bu okulların dıĢındaki diğer okullardan bu okullara; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu
sınıfta birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden
yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak
Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.
Düzenlenen telafi eğitimi sonunda öğrencilerin, geçer puan alamadıkları derslerden
sorumlu olarak 11 inci sınıfa geçiĢlerine ve dal seçmelerine imkân sağlanır. Mesleki ve
teknik ortaöğretim kurumlarının farklı alanlarında öğrenim gören öğrenciler de 10
uncu sınıf sonunda alanlarını değiĢtirmek istediklerinde aynı hükümler uygulanır. Telafi
eğitiminin yapılabilmesi için en az 10 öğrencinin baĢvuruda bulunması gerekir.
(4) Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden örgün ortaöğretim
kurumlarının ara sınıflarına nakil ve geçiĢler;
a) 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık
Öğretim Lisesinde öğrenim görmekte iken, baĢarmıĢ oldukları kredi itibariyle örgün
ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarına nakil ve geçiĢ yapabilecek durumda olan, yaĢ
itibariyle örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt Ģartlarını taĢıyan, örgün ortaöğretimde okuma
hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dıĢına çıkarma cezası almayan öğrenciler,
ders kesiminden yeni öğretim yılının baĢlangıcına kadar geçen süre içerisinde sınavsız öğrenci
alan okulların ilgili sınıflarına nakil ve geçiĢ yapabilirler.
b) Nakil ve geçiĢ yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim
liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders
çizelgesinde yer alan dersleri sınıflar bazında karĢılaĢtırılarak eĢleĢtirilir, rehberlik ve puanla
değerlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı iki ile çarpılarak
kredilendirilir. Toplam kredi itibariyle iliĢkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçiĢleri yapılır.
(5) Askeri lise ve polis kolejlerinden imam hatip lisesi ile mesleki ve teknik

ortaöğretim kurumu dıĢındaki diğer okullara nakil ve geçiĢler ikinci fıkranın (a) bendi, imam
hatip liselerine nakil ve geçiĢler ikinci fıkranın (b) bendi, mesleki ve teknik ortaöğretim
programı uygulayan okullara nakil ve geçiĢlerde ise üçüncü fıkranın (b) bendi hükümleri
uygulanır.
(6) Anadolu sağlık meslek liseleri öğrencilerinin programları gereği yapmaları gereken
yaz uygulamaları, programlarında belirtilen süreye ve staj esaslarına göre yürütülür.
(7) Özel ortaöğretim kurumlarından sınavsız öğrenci alan resmî ortaöğretim
kurumlarına nakil ve geçiĢler, program uyumuna ve nakil Ģartlarına göre yapılır.
(8) Sınavsız öğrenci alan örgün ortaöğretim kurumlarına akĢam lisesinden nakil ve
geçiĢ yapılmaz.
Yürürlük
MADDE 226- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 227- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EK-1
OKUL ÖĞRENCĠ ÖDÜL VE DĠSĠPLĠN KURULU KARAR ÖRNEĞĠ
Karar No
:
Karar Tarihi
:
Öğrencinin
:
Adı Soyadı
:
Doğum Tarihi
:
Sınıfı, alanı/dalı ve okul numarası
:
Paralı veya parasız yatılı ya da gündüzlü olduğu :
BaĢarı durumu
:
Sağlık durumu
:
Ailesinin ekonomik durumu
:
Ailesi ile birlikte oturup oturmadığı
:
Anne-babasının sağ olup olmadığı
:
Anne-babasının öz olup olmadığı
:
Ailesinin yanında okuyup okumadığı
:
Büyüyüp yetiĢtiği çevre
:
Ailesinin oturduğu yer ve çevresi
:
ġimdiye kadar aldığı cezalar ve genel durumu :
Cezayı gerektiren davranıĢının yapıldığı yer ve tarih :
Cezayı gerektiren davranıĢının çeĢidi
:
Cezayı gerektiren davranıĢının nedeni
:
Olayla ilgili olarak;
:
a) Cezalandırılan öğrencinin ifadesinin özeti
:
b) Tanıkların ifadesinin özeti
:
c) Varsa cezayı gerektiren davranıĢının tespitine
yarayan diğer deliller
:
Cezayı hafifleten veya Ģiddetlendiren nedenler :
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kanaati :
Verilen cezanın çeĢidi ve dayandığı yönetmelik maddesi
OKUL ÖĞRENCĠ ÖDÜL VE DĠSĠPLĠN KURULU KARARI
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu BaĢkanı
Üye

ÜyeÜyeÜye

UYGUNDUR
Mühür ve imza
Okul Müdürü

EK-2
ĠLÇE ÖĞRENCĠ DĠSĠPLĠN KURULU KARAR ÖRNEĞĠ
Karar no

:

Karar tarihi

:

Öğrencinin

Okulu

Adı soyadı

:

Doğum tarihi

:

:

Sınıfı, alan/dalı ve okul numarası :
ĠLÇE ÖĞRENCĠ DĠSĠPLĠN KURULU KARARI

Ġlçe Öğrenci Disiplin Kurulu BaĢkanı

ÜyeÜyeÜye

Açıklama: Kurulun, Ģube müdürünün baĢkanlığında oluĢturulması hâlinde kararı ilçe
millî eğitim müdürü onar.

EK-3
ĠL ÖĞRENCĠ DĠSĠPLĠN KURULU KARAR ÖRNEĞĠ
Karar no

:

Karar tarihi

:

Öğrencinin
Adı soyadı

:

Doğum tarihi

:

Okulu

:

Ġlçesi

:
Sınıfı, alan/dalı ve okul numarası:

ĠL ÖĞRENCĠ DĠSĠPLĠN KURULU KARARI

Ġl Öğrenci Disiplin Kurulu BaĢkanı

Üye

ÜyeÜye

Açıklama: Kurulun, millî eğitim müdür yardımcısı ya da Ģube müdürünün
baĢkanlığında oluĢturulması hâlinde kararı millî eğitim müdürü onar.

EK-4
ÖĞRENCĠ ÜST DĠSĠPLĠN KURULU KARAR ÖRNEĞĠ
Karar no

:

Karar tarihi

:

Öğrencinin

Adı soyadı

:

Doğum tarihi

:

Okulu :

Ġlçesi

:

Sınıfı, alan/dalı ve okul numarası:

ÖĞRENCĠ ÜST DĠSĠPLĠN KURULUNUN KARARI

Öğrenci Üst Disiplin Kurulu BaĢkanı

Açıklama: Kurulun
onar.

ÜyeÜyeÜye

