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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 7 nc� maddes� başlığıyla b�rl�kte aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“Olağanüstü durumlarda eğ�t�m ve öğret�me ara verme
MADDE 7 – (1) İlçe, �l veya ülke genel�nde eğ�t�m ve öğret�m� aksatacak n�tel�kte olağanüstü durum, sel,

deprem, elver�şs�z hava şartları ve benzer� doğal afetler �le hastalık/salgın hastalık g�b� nedenlerle Bakanlıkça veya
�l/�lçe hıfzıssıhha kurulunun kararına �st�naden mahall� mülkî �dare am�r�nce okullarda eğ�t�m ve öğret�me ara ver�l�r.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 33 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı
maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(1) İlköğret�m kurumlarında; bu Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�ne göre eğ�t�m ve öğret�me ara ver�lmes�
durumunda yapılamayan dersler�n telaf�s� �ç�n okul yönet�mler� ve �l/�lçe m�llî eğ�t�m müdürlükler�nce gerekl�
önlemler alınır.”

“(4) Bu Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�ne göre eğ�t�m ve öğret�m faal�yetler�ne ara ver�lmes� durumunda uzaktan
eğ�t�m yapılab�l�r. Ancak uzaktan eğ�t�mde puanla değerlend�rme yapılmaz.

 (5) Yüz yüze eğ�t�m yoluyla �şlenemeyen öğret�m programlarına a�t konular �le buna bağlı kazanımların elde
ed�lmes�ne yönel�k telaf� eğ�t�m�ne �l�şk�n çalışmalar, gerekt�ğ�nde hafta sonları da dâh�l olmak üzere okul derece ve
türler�ne göre okul yönet�mler�, �l/�lçe m�llî eğ�t�m müdürlükler� veya Bakanlıkça planlanıp yürütülür. Bu kapsamda
yapılan telaf� eğ�t�mler� puanla değerlend�r�lmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“Olağanüstü durumlarda eğ�t�m ve öğret�me ara ver�lmes� hal�nde sınıf geçme ve öğrenc� başarısının

değerlend�r�lmes�
EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�ne göre eğ�t�m ve öğret�me ara ver�lmes� ve sadece b�r

dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4
üncü, 5 �nc�, 6 ncı, 7 nc� ve 8 �nc� sınıflardak� tüm öğrenc�ler b�r üst sınıfa geçm�ş sayılır. Bu durumda dersler�n b�r
döneme a�t dönem puanları yılsonu puanı olarak sayılır. Oluşan bu yılsonu puanı, ağırlıklı puan, yılsonu başarı puanı
ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılır. İlkokul 1 �nc�, 2 nc� ve 3 üncü sınıflarda eğ�t�m ve
öğret�m faal�yetler�n�n yapıldığı dönemde başarı durumu değerlend�r�len öğrenc�ler b�r üst sınıfa geçm�ş sayılır. Ancak
�lkokullarda vel�n�n yazılı taleb� doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılab�l�r.”

MADDE 4 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 5 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� M�llî Eğ�t�m Bakanı yürütür.
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