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Ortaokul Veli Rehberi

Sunuş
Sayın Velilerimiz,

En değerli varlığımız olan çocuklarımızın, en iyi bi-
çimde eğitim almalarını sağlamak hepimizin ortak 
hedefidir. Bu amaçla çocuklarımıza doğduğu gün-
den itibaren önce ailesinde temel düzeyde bir eği-
tim verilirken, belli bir yaşa geldiklerinde ise daha 
sistemli bir eğitim almalarını sağlamak üzere ör-
gün eğitim kurumlarına, yani okullara, göndeririz. 
Çünkü eğitim hayatın her döneminde devam eden 
bir süreçtir. Çocuklarımızın topluma ve kendilerine 
faydalı, iyi birer birey olmaları aldıkları eğitimle ola-
caktır. Bu eğitim süreci ise “okul-öğrenci-aile” üçge-
ninde gerçekleşecektir. Bu sebeple velilerimiz için, 
öğrencilerimizin eğitim gördükleri genel sistemi, 
eğitim kurumlarını ve kurallarını anlatan genel bir 
rehber hazırladık.

Sizler için hazırlanan bu rehber, çocuklarımızın 
okullarını ve içerisinde bulundukları eğitim sistemi-
ni sizlere ve çocuklarımıza daha ayrıntılı tanıtmak, 
veli-okul-öğrenci bilgi akışını tamamlamak ve aklı-
nıza gelebilecek birçok soruya cevap vermek üzere 
hazırlanmıştır. Rehberin, çocuğunuzun okul yaşa-
mında karşılaşabileceği soruların çözümünde sizin 
için değerli bir araç olacağına inanıyoruz. Rehberi-
mize web sayfamızdan ulaşabilirsiniz; böylece yeni 
bilgileri ve son gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Saygılarımla…

Hasan BAŞYİĞİT

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü
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Ortaokul Veli Rehberi

Yeni kayıt işlemleri ne 
zaman başlar?  

Yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. 
Kayıt işlemi, ikametgah adresi bilgileri esas alına-
rak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır.

Kayıt işlemleri nasıl 
yapılır? 

İlkokul öğrenimini tamamlayan ve kayıtların yapıl-
dığı eylül ayı sonu itibarıyla zorunlu öğrenim çağı 
dışına çıkmamış öğrencilerin kayıtları ikametgah 
adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerin-
den ortaokula yapılır.

Kayıt İşlemleri

İlköğretimin Amacı Nedir?

İmam-Hatip 
Ortaokuluna kayıtlar 
nasıl yapılır? 

Özel Ortaokul 
Kurumlarına kayıt nasıl 
yapılır?  

Yabancı uyruklu 
öğrencilerin kayıt 
işlemleri nasıl yapılır? 

Yabancı uyruklu 
öğrencilerden türk 
vatandaşlığına geçiş 
işlemleri devam eden 
çocukların kayıt 
işlemleri nasıl yapılır?  

İmam-Hatip ortaokuluna kayıtlar velinin başvurusu 
üzerine ilgili okul yönetimince yapılır.

İlgili özel öğretim kurumunca e-Okul sistemi üzerin-
den öğrencinin kaydı alınır.

Yabancı uyruklu olup İçişleri Bakanlığınca verilen 
belge ile kimlik numarası edinen çocukların kayıtla-
rı bu kimlik belgesinde bulunan bilgilere göre yapılır. 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası edinmeleri-
nin ardından e-Okul sisteminde kimlik numarası 
güncellenir.

Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, 
davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun 
olarak yetiştirmek;

Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata 
ve üst öğrenime hazırlamaktır. 
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Şehit, harp malûlü 
ve muharip gazi 
çocuklarının kayıt 
işlemleri nasıl yapılır? 

Özel eğitime ihtiyacı 
olan çocukların kayıt 
işlemleri nasıl yapılır? 

Taşıma kapsamına 
alınan okullarda 
öğrenim gören 
öğrencilerin kayıt 
işlemleri nasıl yapılır? 

Mecburi ilköğretim 
çağında olup yurt 
dışında bulunması, 
tutuklu olması, 
oturduğu yerde okul 
bulunmaması ve sağlık 
durumu nedeniyle 
hiç okula gidememiş 
veya öğrenime ara 
vermiş çocukların kayıt 
işlemleri nasıl yapılır?  

Veli çocuğunu kayıt 
alanı dışında bir okula 
kayıt ettirebilir mi? 

Yerleşim yeri adresine uyumlu okula kaydedildikten 
sonra durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal 
adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın 
istedikleri okula nakli yapılır.

Rehberlik ve araştırma merkezi raporu ile yönlen-
dirilmesi yapılan özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, 
ikametgah adresine uyumlu okula kaydedildikten 
sonra durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ika-
metgah adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula 
nakli yapılır.

e-Okul sistemi üzerinden taşıma merkezi olarak be-
lirlenen ilköğretim kurumlarına naklen kaydedilir.

Özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar, sınavla 
tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşına uygun sınıfa 
kaydedilir.  Bu sınavlar, alan öğretmenleri ile okul 
rehberlik öğretmeninin katılacağı bir komisyon ta-
rafından yapılır.

İlköğretim kurumlarında sınıf mevcutları otuzun 
altında kalan okulların boş kontenjanları derslerin 
başladığı haftanın ilk iş gününde e-Okul sisteminde 
ilan edilir. Bu okullara kayıt alanı dışından öğren-
cisini nakil ettirmek isteyen velilerin başvuruları 
derslerin başladığı ilk hafta içerisinde e-Okul sis-
temi üzerinden alınır. İkinci haftanın ilk iş günü ya-
pılan nakil başvurularının boş kontenjandan fazla 
olması durumunda, nakil ile gelecek olanlar e-Okul 
sistemi üzerinden kura çekilerek belirlenir ve ar-
dından bu kişilerin nakilleri yapılır.
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Öğrenci Nakil İşlemleri

Nakil işlemleri ne 
zaman yapılır?  

Ortaokuldan İmam-
Hatip Ortaokuluna 
geçmek isteyenlerin 
nakil işlemleri nasıl 
yapılır?  

Şehit, harp malûlü 
ve muharip gazi 
çocukları, millî sporcu 
olan çocukların nakil 
işlemleri nasıl yapılır? 

Ailenin Korunması 
ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun, Sosyal 
Hizmetler Kanunu 
ve Çocuk Koruma 
Kanunu kapsamındaki 
çocukların nakilleri 
nasıl yapılır? 

Özel eğitime ihtiyacı 
olan çocukların nakil 
işlemleri nasıl yapılır? 

Nakiller eylül ayının ilk iş günü başlar ve aynı yılın 
ders yılı sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam 
eder. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres deği-
şikliği gibi nedenlerde bu süre aranmaz.

İmam-Hatip Ortaokulu Müdürlüğünce oluşturula-
cak komisyon tarafından, ortaokulda zorunlu ders-
ler arasında olmayıp İmam-Hatip Ortaokulunda 
okutulan zorunlu derslerden 5 inci, 6 ncı ve 7 nci 
sınıflarda aynı eğitim ve öğretim yılının ikinci döne-
minin başına kadar, 8 inci sınıfta ise eylül ayı son iş 
gününe kadar yapılacak sınavda başarılı olmaları 
hâlinde nakil işlemleri yapılır.

Durumlarını belgelendirmeleri şartıyla kontenjan 
şartı aranmadan ve ulusal adres veri tabanındaki 
adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula yapılır.

Durumlarını belgelendirmeleri şartıyla kontenjan 
şartı aranmadan ve ulusal adres veri tabanındaki 
adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula nakilleri 
yapılır.

Durumlarını belgelendirmeleri şartıyla kontenjan 
şartı aranmadan ve ulusal adres veri tabanındaki 
adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula yapılır.
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Okul çalışanları 
çocuklarının nakillerini, 
çalıştıkları okula 
aldırabilir mi?  

Yeni okul açılması 
veya kayıt alanının 
değiştirilmesi sebebiyle 
farklı okullara devam 
etmek zorunda kalan 
kardeşlerin nakilleri 
aynı okula aldırılabilir 
mi? 

Anne ve babanın 
ikisinin de çalışması 
ve istemeleri hâlinde 
öğrencinin naklini anne 
veya babanın çalıştığı 
adresin kayıt alanına 
aldırabilirler mi?  

Özel Türk Okulları ile 
Azınlık veya Yabancı 
Okullardan Resmî 
Okullara nakil işlemleri 
nasıl yapılır? 

Yabancı ülkede 
öğrenim görmekte 
iken yurdumuza gelen 
öğrencilerin nakil 
işlemleri nasıl yapılır? 

İller arası nakillerde 
öğrencinin en fazla kaç 
gün devamsızlık yapma 
hakkı vardır?  

Çocuklarının nakli ulusal adres veri tabanındaki 
adreslerine bakılmaksızın görev yaptıkları okula 
yapılır.

Velinin isteği doğrultusunda kardeşlerden birinin 
okuluna yapılır.

Öğrencinin nakli belgelendirilmesi şartı ile anne 
veya babasının çalıştığı adresin kayıt alanındaki 
okula yapılır.

Denkliği kabul edilmiş naklen gelen öğrenciler, öğ-
renim belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alı-
nırlar.

Öğrenim belgeleri, il millî eğitim müdürlüğünce in-
celenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar be-
lirlenir.

İller arası nakillerde en çok beş günlük süre devam-
sızlıktan sayılmaz.
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Öğrenci Velisi

Veli kimdir?  

Pansiyonlu okullarda 
yatılı öğrencilerin 
eğitim ve öğretimle ilgili 
iş ve işlemleriyle sınırlı 
olmak üzere veli olarak 
kim görevlendirilir?  

Hakkında tedbir veya 
koruma kararı bulunan 
çocukların velisi 
kimdir?  

Ayrılmış veya ayrılmak 
üzere olan ailelerin 
çocuklarının velisi 
kimdir?  

Öğrenci velisi, öğrencinin anne, baba veya yasal so-
rumluluğunu üstlenen kişidir.

Velinin yazılı iznine bağlı olarak okul yöneticilerin-
den birisi öğrenci velisi olarak belirlenir.

Çocuk Koruma Kanununa göre hakkında bakım 
tedbiri kararı ya da koruma kararı alınan çocukla-
rın iş ve işlemleri, kurum tarafından resmî yazı ile 
bildirilen kişiler tarafından yürütülür.

Öğrenci velayeti konusunda anlaşmazlık hâllerin-
de, yargı kararına göre işlem yapılır. Velayete ilişkin 
yargılama sürecinin devam ettiği durumlarda ise 
okul kayıtları esas alınır.

Ders Saati ve Teneffüs

Bir ders saati süresi ne 
kadardır?  

Teneffüs süreleri ne 
kadardır?  

Yemek ve dinlenme 
araları süreleri ne 
kadardır?  

40 dakikadır. 

Teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en 
az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 
10 dakika süre ayrılır.

Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlen-
me için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir. Bu 
süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına 
göre düzenlenir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bil-
gi verilir. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumla-
rında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış 
ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ay-
rılır.
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Devamsızlık İş ve İşlemleri

Eğitim ve öğretime 
hangi hallerde ara 
verilebilir?  

Bulaşıcı bir hastalık 
nedeniyle okula devam 
edemeyen çocukları ile 
ilgili nasıl işlem yapılır?  

Eğitime ara verildiği 
hallerde derslerin 
telafisi yapılır mı?  

Gün içerisinde sadece 
bir derse giren 
öğrencinin devamsızlığı 
ile ilgili nasıl işlem 
yapılır? 

Yurt dışına giden 
öğrencilerin kayıt 
işlemleri nasıl takip 
edilir?  

Devamsızlık işlemleri 
takibi nasıl yapılır?  

Öğrencinin geçerli 
mazereti ve velinin 
başvurusu durumunda 
öğrenciye kaç gün izin 
verilir?   

Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü 
durum, sel, deprem, hastalık, elverişsiz hava şart-
ları gibi nedenlerle mülki amirlerin ve il veya ilçe 
hıfzıssıhha kurulunun gerekli gördüğü durumlarda 
okullarda eğitim ve öğretime ara verilir.

Sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından 
alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler. 

Öğrencilerin derslerinde eksik kalan konularda te-
lafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe millî eğitim mü-
dürlüklerince gerekli önlemler alınır.

Bir derse girdiği hâlde bir veya daha fazla derse 
özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumunu 
ders öğretmeni okul yönetimine, okul yönetimi ise 
velisine ivedilikle bildirir ve öğrencinin devamsızlığı 
yarım gün sayılır.

Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul 
yönetimince e-Okul sistemine işlenir. Bakanlıkça 
yurt dışındaki okullara devamlarının sağlanmasıyla 
ilgili tedbirler alınır. Bu durumdaki veya yurt dışın-
da adresi tespit edilemeyen öğrencilerin kayıtları, 
yaşları öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar e-Okul 
sisteminde pasif hâle getirilir.

Okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenir ve 
yöneticiler tarafından takip edilir.

Okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde 
15 güne kadar izin verilebilir.
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Öğrenci devamsızlığı 
veliye nasıl bildirilir?  

Mecburi öğrenim 
çağını bitiren veya 
öğrenimlerini 
tamamlayamayan 
öğrenciler öğrenim 
süreci tamamlayabilir 
mi? 

Özel eğitim ihtiyacı 
olan çocuklar ile özel 
yetenekli çocukların 
devamsızlık süreleri 
nasıl hesaplanır? 

Öğrenci başarısı nasıl 
değerlendirilir?  

Devamsızlık 
işlemlerinin velilere 
bilgilendirilmesi yapılır 
mı?  

Puan ile değerlendirme 
nasıl yapılır? 

Bir öğretim önemi 
içerisinde öğrencilere 
kaç sınav yapılır?  

Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları veliye 
posta, e-posta veya kısa mesaj yolu ile bildirilir.

Mecburi öğrenim çağını bitirdiği ders yılı sonuna ka-
dar ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrenim-
lerini tamamlayamayan öğrenciler, öğrenimlerini 
tamamlamak üzere en çok iki eğitim ve öğretim yılı 
daha okullarına devam ettirilir. Bu iki yıllık uzatma 
sonunda da ortaokul veya imam-hatip ortaokulu 
öğrenimini tamamlayamayanlara ders yılı sonunda 
öğrenim durumunu gösterir Öğrenim Belgesi dü-
zenlenir ve Açık öğretim ortaokuluna yönlendirilir.

Sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre Bireyselleşti-
rilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı 
ile günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.

Sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje 
çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendi-
rilir.

Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları veliye 
posta, e-posta veya kısa mesaj yolu ile bildirilir.

Yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam 
puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 
0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar 
başarılı olarak değerlendirilir.

5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde 
iki sınav yapılır ve sınavların zamanı, en az bir hafta 
önceden öğrencilere duyurulur.

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
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Öğrencilere bir günde 
kaç sınav yapılır?  

Sınavda kopya çeken 
öğrenci için nasıl bir 
işlem uygulanır?  

Kaynaştırma yoluyla 
eğitimlerine devam 
eden öğrencilerin 
başarısı nasıl 
değerlendirilir?  

Proje vermeyen 
öğrencinin notu nasıl 
değerlendirilir?  

Sınav süreleri ne 
kadardır?  

Çocuğu sınavlara 
katılamayan veya 
projesini teslim 
edememe durumunda 
veli ne yapmalıdır?  

Sınavlara zamanında 
katılamayan 
öğrencilerin 
değerlendirmesi?  

Bir şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi ge-
çemez.

Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve 
puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının 
hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sı-
nav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğ-
retmenince okul yönetimine bildirilir.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Bi-
rimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı 
(BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu 
programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak 
değerlendirilir.

Her bir sınav süresi bir ders saatidir. 

Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi 
bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında 
teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yöneti-
mince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servi-
si ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katı-
lamama veya projesini zamanında teslim edememe 
gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yöneti-
mine yazılı olarak bildirir.

Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılma-
yan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğren-
ciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda 
önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine 
göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu 
ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrenci-
lerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında 
da yapılabilir. 
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Sınavlara herhangi 
bir özrü olmadan 
katılmayan veya 
projesini teslim 
edemeyen öğrencilerin 
değerlendirmesi nasıl 
yapılır?  

Bir dersin dönem puanı 
dönem puanı nasıl 
hesaplanır?  

Sağlık durumları veya 
bedensel engelleri 
nedeniyle uygulamalı 
derslere giremeyecek 
durumda olan 
öğrencilerin yapması 
gereken işlemler nedir?  

Bir dersin yıl sonu 
puanı nedir?  

Uygulamalı dersler ile 
ilgili özür başvurusu 
nasıl yapılır?  

Bir dersin yıl sonu pua-
nı nasıl hesaplanır? 

Sınavlara geçerli özrü olmadan katılmayan, pro-
jesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin du-
rumları puanla değerlendirilmez. e-Okul sistemine 
“G’’(girmedi) ibaresi işlenir. 

Proje puanlarının aritmetik ortalaması ile ders et-
kinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalama-
sı ayrı ayrı alınarak toplanıp ikiye bölünür. Bulunan 
sonuçla birinci ve ikinci sınav puanları toplanıp üçe 
bölünerek elde edilir.

Bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından 
alacakları raporla belgelendirmeleri gerekmekte-
dir. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu 
derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu 
tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkin-
liklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde ra-
porlu oldukları belirtilir.

Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik orta-
lamasıdır.

Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu, öğren-
cilerin velileri tarafından dilekçe ile okul müdür-
lüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan 
raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre 
belirtilmemiş ise yalnız o eğitim ve öğretim yılı için 
geçerli sayılır.

Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik orta-
lamasıdır. Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme 
işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Yıl 
sonu puanı hesaplanırken yarım ve yarımdan bü-
yük kesirler tama yükseltilir.
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Her iki dönemde veya 
dönemin birinde uy-
gulamalı herhangi bir 
derste sağlık durumları 
veya bedensel engel-
leri nedeniyle sağlık 
raporunda belirtilen 
faaliyetleri yapamayan-
ların puanlaması nasıl 
yapılır?  

Öğrenimlerinin bir 
kısmını yurt dışında 
yaparak yurda dönen-
lerin başarı puanı nasıl 
hesaplanır? 

Bir dersin ağırlıklı puanı 
nedir?  

Öğrencilerin Davranış 
Puanı değerlendirme 
işlemleri nasıl yapılır? 

Yurt dışında bulunması, 
sağlık durumu ya 
da tutuklu olması 
nedenleriyle okula 
devam edemeyen 
öğrencilerin başarısı 
nasıl değerlendirilir?  

Bu dersin öğretim programında yer alan temel be-
cerilere yönelik faaliyetlere katılımları değerlendi-
rilerek verilen dönem puanlarının aritmetik ortala-
ması, o dersin yılsonu puanı sayılır.

Ülkemizde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu 
başarı puanları ile yurt dışında öğrenim gördükleri 
yıllara ait yıl sonu puanlarına,

Yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan yıl 
sonu puanlarının sağlanamaması durumunda, ül-
kemizde eğitim ve öğretim gördükleri yıllara ait yıl 
sonu başarı puanlarına göre tespit edilir.

Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saa-
ti sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin 
ağırlıklı puanıdır.

Ders yılının her döneminde öğrencilerin davranış-
ları, Davranış Puanı Ölçütleri kullanılarak şube reh-
ber öğretmeni tarafından “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, 
“(3) Çok iyi” şeklinde değerlendirilerek e-Okul siste-
mine işlenir.

En az bir dönem puanı almış olanların başarı du-
rumları belirlenirken, okula devam eden öğrenciler 
gibi işlem yapılır. Bu puan, aynı zamanda yıl sonu pu-
anı olarak değerlendirilir.
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Sınıf tekrarı var mı?  

5. 6. 7. Sınıf öğrencileri 
hafızlık eğitimi alabilir-
ler mi?  

Tam zamanlı kaynaş-
tırma/bütünleştirme 
yoluyla eğitim alan öğ-
renciler ile özel eğitim 
sınıflarında eğitimlerine 
devam eden öğrenciler 
sınıf tekrarına kalır 
mı?   

5. 6. 7. Sınıf 
öğrencilerinin 
devamsızlıkları nasıl 
hesaplanır?  

Sağlık durumu nedeniy-
le okula devam etmesi-
nin uygun olmadığına 
ilişkin sağlık kurulu 
raporu alan öğrencinin 
değerlendirme işlemi 
nasıl yapılır? 

Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsız-
lık yapanlar ile herhangi bir dersten yıl sonu puanı 
45’ ten az olan öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf 
tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğ-
retmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli 
karar, ders yılı sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğ-
renci Kişisel Değerlendirme Tutanağına yazılarak 
e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. 

Ortaokul/İmam-Hatip Ortaokulu 5 inci, 6 ncı ve 7 nci 
sınıf öğrencilerine velisinin yazılı başvurusu üzeri-
ne bir eğitim ve öğretim yılı Diyanet İşleri Başkanlı-
ğının açmış olduğu hafızlık eğitimine devam etmele-
rine izin verilir. Bu öğrenciler okula döndüklerinde, 
devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait 
derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve ko-
ordinesinde, alan öğretmenlerinden oluşturulacak 
komisyonca sınava alınır. Başarılı olanlar bir üst sı-
nıfa devam ettirilir.

Başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. 
Ancak; Velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eği-
tim Programı Geliştirme Biriminin kararı doğrultu-
sunda, ilköğretim programı uygulayan özel eğitim 
sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere 
bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptı-
rılabilir.

Hafızlık eğitimine devam ettiğini belgelendirenler-
den o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu 
aranmaz. Bu sürenin bitiminde öğrencilerin okula 
devamları sağlanır.

Raporları süresince izinli sayılırlar. Bu sürenin bi-
timinde öğrencilerin okula devamları sağlanır. Bu 
öğrenciler okula döndüklerinde, devam edemedik-
leri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul mü-
dürünün sorumluluğu ve koordinesinde, alan öğ-
retmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava 
alınır. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilir.
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5. 6. 7. Sınıf öğrencile-
rinden hafızlık eğitimi 
alanların okul başarısı 
nasıl değerlendirilir?  

Telafi Eğitimi Nedir?  

Yetiştirme Programı 
nedir?  

Teşekkür Belgesi alması 
için not ortalaması kaç 
olmalıdır?  

Takdir Belgesi alması 
için not ortalaması kaç 
olmalıdır? 

Bu öğrenciler okula döndüklerinde, devam edeme-
dikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul 
müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde, alan 
öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sına-
va alınır. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam etti-
rilir.

Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü 
durum, sel, deprem, hastalık, elverişsiz hava şartla-
rı gibi nedenlerle il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun 
kararı ile gerekli gördüğü ve mahalli mülkî idare 
amirinin onayladığı durumlarda okullarda eğitim 
ve öğretime ara verilir. Bu gibi durumlarda öğrenci-
lerin derslerinde eksik kalan konularda telafisi için 
okul yönetimleri ve il/ilçe millî eğitim müdürlükle-
rince gerekli önlemlerin alınmasıdır.

Eğitim ve öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle boş 
geçen dersler ile ihtiyaç olması hâlinde mevsimlik 
tarım işçileri, göçer ve yarı göçer ailelerin çocukları 
için yetiştirme kursu veya programları uygulanır.

Puan ortalaması Türkçe dersinden  55.00, diğer 
derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olma-
mak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan or-
talaması 70.00-84.99 olanlar “Teşekkür” belgesi ile 
ödüllendirilir.

Puan ortalaması Türkçe dersinden  55.00, diğer 
derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olma-
mak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan 
ortalaması 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdir” 
belgesi ile ödüllendirilir.
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Olumsuz davranış 
gösteren öğrencilere 
hangi yaptırımlar 
uygulanır?  

Düzeltilebilecek 
olumsuz öğrenci 
davranışları  için okul 
idaresi nasıl bir yol 
izler? 

Olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, 
kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uy-
gulanır.

Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak 
bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için 
“Uyarma” süreci uygulanır. Uyarma bir süreç olup 
bu süreç aşağıdaki şekilde yapılır.

1. Sözlü uyarma; öğretmenin öğrenci ile görüşme-
sidir. Öğrenciden beklenen olumlu davranışın 
neler olabileceği anlatılır. Olumsuz davranışla-
rının devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek 
yaptırımlar konusunda uyarılır.

2. Öğrenci ile sözleşme imzalama; öğrencinin söz-
lü uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını 
sürdürmesi hâlinde öğrenci ve öğretmen ara-
sında bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme 
sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davra-
nışlarını değiştirmeyi kabul edeceğine ilişkin Öğ-
renci Sözleşme  imzalar.

3. Veli ile görüşme; öğretmen, öğrencinin bu olum-
suz davranışları sürdürmesi hâlinde veliyi okula 
davet eder. Okul yöneticilerinden birinin ve reh-
berlik öğretmenin de katılımı ile yapılan görüş-
mede, öğrencinin olumsuz davranışları ve uygu-
lanabilecek yaptırımları veliye bildirilir. Velinin 
toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutu-
lur. Bu aşamalardan sonra öğrencinin olumsuz 
davranışlarını sürdürmesi durumunda; öğret-
men, yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırla-
yacağı raporla birlikte görüşülmek üzere öğren-
ci davranışlarını değerlendirme kuruluna verir.

Olumsuz Davranış Yaptırımı
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Uyarma yaptırımını ge-
rektiren davranışlar 

Kınama yaptırımını ge-
rektiren davranışlar  

1. Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek 
ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tek-
rar etmek,

2. Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim for-
mu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alış-
kanlık hâline getirmek, okul yönetimi tarafından 
verilen izin süresini özürsüz uzatmak,

3. Yatılı bölge ortaokullarında öğrenci dolaplarını 
amacı dışında kullanmak, yasaklanmış malze-
meyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi ver-
meden dolabını başka arkadaşına devretmek,

4. Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getir-
mek ve bunları kullanmak,

5. Yalan söylemek,

6. Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek,

7. Görgü kurallarına uymamak,

8. Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan 
aldığı kitap, araç, gereç ve malzemeyi zamanında 
teslim etmemek veya geri vermemek,

9. Derslerde cep telefonunu açık bulundurmak,

10. Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamak.

1. Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arka-
daşlarına kaba ve saygısız davranmak,

2. Okulun kurallarını dikkate almayarak kuralları 
ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkin-
liklerin yapılmasını engellemek,

3. Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söy-
lemeyi alışkanlık hâline getirmek,

4. Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz ola-
rak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan 
davranışlarda bulunmak,

5. Okulda ya da okul dışında sigara içmek,

6. Resmî evrakta değişiklik yapmak,

7. Okulda kavga etmek,

8. Bilişim araçları ya da sosyal medya kanalıyla ki-
şilik haklarını ihlal edecek şekilde izinsiz ses ya 
da görüntü kaydetmek veya yayınlamak,
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Okul değiştirme yap-
tırımını gerektiren 
davranışlar  

1. Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkele-
re dayalı millî, demokratik, lâik, sosyal ve hukuk 
devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulun-
mak veya başkalarını da bu tür davranışlara 
zorlamak,

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

3. Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve 
bunları bulundurmak,

4. Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkar-
mak,

5. Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eği-
tim amaçları dışında kullanmayı alışkanlık hâli-
ne getirmek,

6. Okul içinde ve dışında; siyasi parti ve sendikala-
rın propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili ey-
lemlere katılmak,

7. Herhangi bir kurum ve örgüt adına yardım ve 
para toplamak,

8. Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce 
ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötüle-
mek ve bu tür eylemlere katılmak,

9. Başkasının malına zarar vermek, haberi olma-
dan almayı alışkanlık hâline getirmek,

10. Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve 
taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmeyi 
alışkanlık hâline getirmek,

11. Okula, derslere, sınavlara girilmesine, derslerin 

9. Başkasının malını haberi olmadan almak,

10. Okulun ve öğrencilerin eşya, araç ve gerecine ka-
sıtlı olarak zarar vermek,

11. Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamakta ısrar 
etmek,

12. Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğiti-
min amaçları dışında kullanmak,

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

14. Sınavda kopya çekmek veya kopya vermek.
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Okuldan Öğrenim 
Belgesi talebi nasıl 
yapılır?  

Yabancı uyruklu 
öğrenciler için 
öğrenim belgesi nasıl 
düzenlenir?  

Savaş, Sel, Deprem, 
Yangın ve Benzeri 
Nedenlerle Okul 
Kayıtlarının Yok Olması 
Hâlinde Öğrenim 
Belgesi Nasıl Talep 
Edilir?  

Öğrenim belgeleri e-Okul sistemindeki kayıtlar esas 
alınarak düzenlenir. Her öğrenim belgesine, Öğre-
nim belgesini ilgili müdür yardımcısı ile okul mü-
dürü imzalar. Müdür yardımcısı bulunmayan okul-
larda ise belge okul müdürünce görevlendirilen bir 
öğretmen tarafından imzalanır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim belgesi, nü-
fus cüzdanı yoksa pasaport veya oturma belgesin-
deki bilgilere göre düzenlenir.

Belgesini kaybedene öğrenim durumunu kanıtla-
ması şartıyla Kayıtları Yok Olanlara Verilecek Belge 
Örneği düzenlenir.

ve sınavların sağlıklı yapılmasına engel olmak,

12. Okul içinde ve dışında okul yöneticilerine, öğret-
menlere ve diğer personele ve arkadaşlarına 
şiddet uygulamak ve saldırıda bulunmak, bu gibi 
hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,

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

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

15. Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağla-
mak, başkasının yerine sınava girmek,

16. Alkol veya bağımlılık yapan maddeleri kullanmak 
veya başkalarını kullanmaya teşvik etmek.

Öğrenci Öğrenim Belgesi
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Sınıf Başkanı nasıl 
belirlenir?  

Öğrencilere nöbet 
hizmeti görevi verilir 
mi?  

Öğrenci kılık ve kıyafeti 
nasıl belirlenir?  

Öğrenci kılık ve kıyafeti 
ile ilgili kurallar 
nerelerdir?  

Her sınıfın bir başkanı olması esastır. Sınıf başkanı, 
ders yılı başında, sınıf öğretmeninin rehberliğinde 
öğrenciler arasından seçimle belirlenir. Sınıf başka-
nı seçimi ihtiyaç hâlinde yenilenebilir.

Küçük yaşlardan itibaren görev ve sorumluluk duy-
gularını geliştirmek, okulun yönetim işlerinde görev 
almalarını sağlamak amacıyla öğrenciler okul yer-
leşim alanı içinde nöbet görevlerini yürütürler.

Velilerin yüzde ellisinden fazlasının muvafakati alı-
narak ilgili eğitim-öğretim yılı için okul kıyafeti veya 
kıyafetleri, belirlenebilir.

• Yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli 
bir kıyafet giyer,

• Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde 
eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise etkinliğin 
özelliğine uygun kıyafet giyer. 

• Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren 
öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde gi-
yinmelerine izin verilir,

• Öğrenciler, öğrenim gördükleri okulun arması ve 
rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve ben-
zeri takılar takamaz,

• Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler 
ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa panto-
lon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez.

Öğrencilerde Sınıf Başkanlığı ve Nöbet

Ortaokullarda Yetiştirme Kursu 

Kılık ve Kıyafet

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. 
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e-Okul’un İşlevi 

Öğrenci ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü 
ve bilgilerin saklandığı sistem.  Şube rehber öğretmeni, öğrenci dosya bil-
gilerini e-Okul sistemine zamanında işler ve gerekli güncellemeleri yapar. 
Bilgilerin e-Okul sistemine işlenmesi ve güncellenmesinin takibinden okul 
yönetimi sorumludur.

Okul servis araçlarının 
denetimi nasıl yapılır?  

Servis araçları nasıl 
belirlenir?   

Okul servis taşıma faaliyetleri, her eğitim-öğretim 
yılının birinci ve ikinci dönem başlangıcında valilik 
ve kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak dene-
tim komisyonu marifetiyle denetlenir.

Okul idaresi tarafından da okul servis araçlarının 
denetimi yapılır.

Servis araçlarının belirlenmesinde iki yol vardır.

• Birincisi, taşımacıyı tespit komisyonu, Her yıl 
ilgili okul müdürünün başkanlığında, okul aile 
birliği başkanı, öğretmenler kurulu toplantısın-
da belirlenecek bir öğretmen (bir asıl, bir yedek 
üye), öğrencisi servisle taşınan veliler arasından 
okul idaresinin belirleyeceği iki velinin (iki asıl, iki 
yedek üye) ve varsa okul eğitim vakfı yönetim ku-
rulunca belirlenecek bir temsilcinin katılımıyla 
oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmesi.

• İkincisi, veliler, istemeleri halinde gerekli şartla-
rı taşıyan herhangi bir taşımacı ile anlaşarak da 
taşıtabilirler. Bu hakkın kullanılması halinde ta-
şımacı; bu yönetmelikte istenen belge ve bilgileri 
okul yönetimine bildirir. Okul yönetimi bu bilgi ve 
belgeleri incelenmek üzere il ve ilçe milli eğitim 
müdürlüğüne gönderir. Bu şekildeki taşımaya 
mülki idare amirliklerinin onayı ile izin verilebi-
lir. İlgililerine/yararlananlara okul alanının kul-
landırılmasında farklı muamelede bulunulamaz.

Okul Servisi 
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Özel eğitim öğrenci/
kursiyerlerine taşıma 
uygulamasına dahil 
midir?  

Taşımalı Eğitim 
hizmetinden yararlanan 
öğrencilerin yemek 
ihtiyacı nasıl karşılanır?  

Okul tarafından verilen 
yemekler için ücret 
talep edilir mi?  

Taşıma uygulaması 
dışında öğrencilere 
yemek verilir mi?  

İkili eğitim yapılan 
okullarda yemek 
hizmeti verilir mi?  

Hangi yerleşim yerleri 
taşıma uygulaması 
kapsamındadır?  

Özel eğitim okul/kurum/sınıfı öğrencileri ile yaygın 
eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitime ihtiyacı 
olan bireyler ders yılı içinde kayıtlı oldukları okul/
kurum/sınıflara taşınır.

Taşıma uygulaması kapsamında taşınan öğrencile-
re okul ve pansiyonlarda öğle yemeği verilir. Yemek-
ler, Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre temin 
edilir.

Ücret talep edilir. Yemek bedeli ilgili okulun hesabı-
na aktarılır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları verileri 
de dikkate alınarak okul müdürlüğü tarafından tes-
pit edilen öğrencilere öğle yemeği verilebilir.

Taşıma uygulaması kapsamında olan ancak ikili 
eğitim yapılan okullarda taşıma uygulaması kapsa-
mında yemek hizmeti verilmez.

İllerde belde, köy ve köy altı yerleşim yerleri ile daha 
önce köy statüsünde olup belediye sınırları içerisi-
ne alınan, toplu taşıma hizmeti verilmeyen yerleşim 
birimlerini kapsar.

Öğrenci Taşıma Uygulaması

Taşıma yoluyla eğitimden faydalanacakların, seçilen taşıma merkezi ku-
rumlara günübirlik taşınarak eğitim-öğretime devamlarını sağlamak ama-
cıyla yapılan uygulamadır.
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Karne

Öğrencilere, e-Okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonun-
da karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile sosyal etkinlik 
çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. İlkokul karnesinde davranış 
ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeylerine de yer verilir. Öğrenci kar-
neleri e-Okul sisteminde yer alan puan çizelgeleri bilgilerine göre birinci ve 
ikinci dönem sonunda düzenlenir.

Okul-Aile birliklerinin 
kuruluş amacı nedir?   

Birliğin görev ve 
yetkileri nedir?  

İlgili okul ile bu okula devam eden öğrencilerin ai-
leleri arasında, öğrencilerin kişisel eğitim gerek-
sinmelerinin karşılanmasında ve onların genel so-
runlarının giderilmesinde maddi ve manevi katkılar 
sağlamak; okul ile aile arasında bir bağ oluşturarak 
ilişkilerin uyum içinde yürütülmesine yardımcı ol-
maktır.

• Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel 
amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değer-
ler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yö-
netimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği 
yapmak.

• Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi-
ne, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik 
plan çalışmalarına ve uygulamasına destek ol-
mak, eğitimde fırsat eşitliğine imkân vermek ve 
öğretmenler kurulunca alınan kararların uygu-
lanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş bir-
liği yapmak.

• Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul 
yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, mü-
zik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri 
eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağ-
lamak.

• Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve öğ-
retim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun 
derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve 
atölyeleri gibi eğitim ortamlarının değerlendiril-
mesine katkı sağlamak.

Okul Aile Birliği
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• Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel 

yarışmaların düzenlenmesi giderlerine katkıda 
bulunmak.

• Okula yapılan ayni ve nakdî bağışları kabul ede-
rek kayıtlarını tutmak, sosyal, kültürel etkinlik-
ler ve kampanyalar düzenlemek, şartlı bağışları 
amacına uygun olarak kullanmak.

• Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları ye-
terli olmayan öğrencilere maddi ve manevi des-
tek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da 
katkıda bulunmak.

Özel eğitim okulunun 
amacı nedir?  

Bireyselleştirilmiş 
Eğitim Programı (BEP) 
nedir?  

• İlgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda, 
genel ve meslekî eğitim görme haklarını kullana-
bilmelerini,

• Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başka-
ları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde ça-
lışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici 
bireyler olarak yetişmelerini,

• Öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla hazırla-
nan programlarla; zihinsel, fiziksel, işitsel, görsel, 
sosyal, duygusal, dil ve konuşma güçlüğü ve dav-
ranış problemlerini azaltmak, öz bakım, bağımsız 
yaşam ve işlevsel akademik becerilerini geliştir-
mek, kendi kendilerine yeterli bir duruma gelme-
lerini ve topluma uyumlarını,

• Uygun eğitim programları ile özel yöntem, per-
sonel, araç ve gereç kullanarak; ilgileri, gerek-
sinimleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultu-
sunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve 
hayata hazırlanmalarını, sağlamaktır.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin takip ettikleri 
program ya da önerilen destek eğitim programı 
esas alınarak gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçla-
rı ve performansları doğrultusunda hedeflenen 
amaçlara ulaşmaya yönelik olarak bireyselleştiril-
miş eğitim programı geliştirme birimi tarafından 
hazırlanan özel eğitim programı.

Özel Eğitim
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Destek Eğitim Odası 
nedir?  

Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla 
eğitim alan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler 
için özel eğitim desteği verilmesi amacıyla okulun 
fiziki imkânları doğrultusunda destek eğitim odası 
açılır. Destek eğitim odasının öğretim materyalleri 
ve donanım ihtiyaçları öğrencilerin ihtiyaç ve özel-
likleri dikkate alınarak sağlanır.

Kaynaştırma ve özel 
eğitim sınıflarında 
eğitimlerine devam 
eden öğrencilere sınıf 
tekrarı var mıdır?  

Özel eğitimde 
sınıf tekrarı hangi 
durumlarda yapılır?   

Başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. 

Velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim 
Programı Geliştirme Biriminin kararı doğrultusun-
da, ilkokulda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleş-
tirme yoluyla eğitim alan öğrenciler ile özel eğitim 
sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere 
bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptı-
rılabilir.

Rehberlik ve Araştırma 
Merkezinin görevleri 
nedir?   

Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon nedir? 

İl veya ilçelerdeki rehberlik hizmetleri ile özel eği-
tim hizmetlerinin planlanması, koordineli bir şekil-
de yürütülmesi, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve 
değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla faaliyet 
yürüten rehberlik ve araştırma merkezleri; rehber-
lik hizmetleri bölümü ile özel eğitim hizmetleri bölü-
münden oluşan kurumdur.

Dil ve konuşma güçlüğü, zihinsel, fiziksel, duyusal, 
sosyal, duygusal ve davranış problemlerine sahip 
engelli bireylerin engellilik hâlini ortadan kaldırmak 
ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yetenekle-
rini yeniden en üst seviyeye çıkarmak ve topluma 
uyumlarını sağlamak, temel öz bakım becerilerini, 
bağımsız yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek 
amacıyla yapılan çalışmaların tümü bu kapsama 
girer.

Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM)
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Okullarda rehberlik hiz-
metleri kim tarafından 
yürütülür?  

Rehberlik servislerinin 
görev, yetki ve sorumlu-
lukları nedir?  

Okul rehberlik 
öğretmeninin görevleri 
nedir?  

Okul rehber öğretmeni tarafından rehberlik servi-
since yürütülür.

• Psikososyal, koruma, önleme ve krize müdahale 
konularında sunulacak hizmetleri okul rehberlik 
hizmetleri programına dâhil eder.         

• Psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale 
hizmetleri kapsamında okul risk haritasını oluş-
turur ve gerekli durumlarda travma/krizden et-
kilenen bireyleri ilgili kurumlara yönlendirir ve 
izler. 

• Okul yönetimine, öğretmenlere, öğrencilere ve 
ailelere psikososyal koruma, önleme ve krize 
müdahale hizmetlerine yönelik çalışmalar dü-
zenler. 

• Okulda olası travma/kriz durumlarına karşı okul 
genelinde yapılması gereken psikososyal koru-
ma, önleme ve krize müdahale çalışmalarına 
ilişkin okul yönetimi ve rehberlik ve araştırma 
merkezi ile işbirliği yapar. 

• Travma/kriz durumlarından etkilenen bireylere 
ilişkin kayıtları başta gizlilik ilkesi olmak üzere 
etik kurallara uygun bir şekilde tutar ve muha-
faza eder.

• Öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal ge-
lişimlerini sağlamak amacıyla bireysel rehberlik 
ve grup rehberliği hizmetlerini yürütür.

• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ihti-
yaçlarının karşılanması amacıyla bireyselleşti-
rilmiş eğitim programı geliştirme ekibinde reh-
berlik hizmetlerini yürütmek üzere görev alır.

• Öğrencilerin stresle, kişisel sorunlarla ve trav-
matik yaşantılarla baş etme becerileri geliştir-
melerine destek olur.

• Hakkında danışmanlık tedbir kararı alınan ço-
cuğa ve çocuğun bakımından sorumlu kişilere 
hizmet sunar.

Rehberlik Servisi
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Açık Öğretim 
Ortaokulu´nun öğretim 
sistemi nasıldır? 

Açık Öğretim Ortaokulu 
başvuru işlemleri 
nereye yapılır?  

Açık Öğretim 
Ortaokulu’na başvuru 
koşulları nelerdir? 

Açık Öğretim Ortaoku-
lu’na  kayıt için istenen 
belgeler nelerdir? 

Açık Öğretim Ortaokulu´nun öğretim sistemi, örgün 
ortaokullarında yürütülen öğretim programlarıyla 
aynı olup, programın uygulama şekli uzaktan eğitim 
teknikleri ile olmaktadır. Açık Öğretim Ortaokulu´n-
da bir öğretim yılı üç dönemden oluşur ve her dö-
nem sonunda “Dönem Sonu Sınavı” yapılır. Dönem 
sonunda sınavına girilen derslerden alınan puanlar, 
yılsonu başarı puanını belirler.

Açık Öğretim Ortaokulu Başvuru işlemleri kişinin 
bulunduğu il veya ilçedeki Halk Eğitim Merkezlerine 
yapılır. 

Okula, mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmış olan-
lardan;

1. İlkokul 4 üncü sınıfı tamamladığını belgelendi-
renler,

2. Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi 
olanlar,

3. Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs 
belgesi olanlar,

4. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 
8 inci sınıflarından ayrılanlar başvurabilirler.

Öğrenim belgesinin aslı, son altı ay içinde çekilmiş 
iki adet vesikalık fotoğraf, katkı payına ait banka de-
kontu istenir.

Açık Öğretim Ortaokulu

Eğitimini tamamlayamamış, yarıda bırakmış ve/
veya İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı yaygın 
eğitim kurumlarımızdan yararlanmak isteyen 
velilerimiz için aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir.
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Öğrenci not değerlen-
dirilme işlemleri nasıl 
yapılır? 

Nasıl sınıf geçilir?  

Açık Öğretim 
Ortaokulu’nda öğrenim 
görenlere Öğrenim 
Belgesi, Öğrenci Belgesi 
ve Tamamlama Belgesi 
verilir mi?   

Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 
Bir dersin sınavından en az 45 puan alanlar, o ders-
ten başarılı sayılır. Bir dersin yıl sonu puanı, o dersin 
sınavından alınan puandır.

Sınıfın bütün derslerinden 45 puan alarak başarılı 
olanlar,

Sınıfın bütün derslerinin sınavlarına girmiş olmak 
ve aralarında Türkçe dersi bulunmamak ve ders-
lerin başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 
45 puan olmak kaydıyla en fazla iki başarısız dersi 
olanlar, doğrudan sınıf geçerler.

Bir üst sınıfa geçen öğrenciler ile başarısız ders/
dersleri bulunan öğrenciler başarısız oldukları 
ders sayısına bakılmaksızın kayıtlarını yenilemeleri 
durumunda bir sonraki dönem bir üst sınıfın sınav-
larına katılabilirler.

Öğrencilere, istekleri halinde öğrencilik durumları-
nı gösteren belge verilir.

Öğrenim Belgesi: Okuldan ayrılmak isteyen öğren-
cilere, istekleri hâlinde son öğrenim durumlarını 
gösteren Öğrenim Belgesi öğrencinin dosyasının 
bulunduğu Açık Öğretim Bürosu tarafından öğren-
ciye veya kanuni temsilcisine verilir.

Öğrenci Belgesi: Öğrencilere, istekleri hâlinde öğ-
rencilik durumlarını gösteren Öğrenci Belgesi ve-
rilir. Bu belge, okul müdürlüğü veya açık öğretim 
bürolarınca düzenlenir.

Tamamlama Belgesi: Açık Öğretim Ortaokulunu ta-
mamlayan öğrencilere Tamamlama Belgesi öğren-
cinin dosyasının bulunduğu Açık Öğretim Bürosu 
tarafından öğrenciye veya kanuni temsilcisine ve-
rilir.

Ayrıca bu belgelerin kaybedilmesi durumunda di-
lekçe ile talep edene aynı yöntemle tekrar belge ve-
rilir.
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Açık Öğretim 
Lisesi’ne kimler kayıt 
yaptırabilir? 

Kayıt başvuruları nasıl 
yapılır?  

Açık Öğretim Lisesi’ne 
kayıt için istenen 
belgeler nelerdir? 

Açık Öğretim Lisesi 
öğretim sistemi 
nasıldır? 

İlköğretim okulu/ortaokuldan mezun olanlar ile or-
taokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayan-
lar, bakanlığa ve diğer bakanlıklara bağlı orta öğ-
retim düzeyindeki okullardan ayrılanlar  ile mezun 
olanlar, bir yüksek öğretim kurumundan ayrılanlar 
veya mezun olanlar, yurt dışında öğrenim görmüş 
olanlar, denklik belgelerinde belirtilen öğretim dü-
zeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini taşıması 
durumunda kayıt yaptırabilir.

Ancak, zihinsel engelli olanların kayıtları yapılmaz, 
engeli sonradan anlaşılanların kayıtları silinir.

 Lise’ye kayıt başvuruları elektronik ortamda veya 
açık öğretim bürolarına yapılır. Kayıt belgeleri, bü-
rolar veya öğrenciler tarafından liseye gönderilir.

Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:  

1. T.C. kimlik numarası beyanı,

2. Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 
cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

3. İlköğretim/ortaokul diploması, ortaokul veya 
imam-hatip ortaokulunu tamamladığına dair öğ-
renim belgesi, tasdikname, denklik belgelerinin 
aslı;

4. Ayrıca ortaöğretim kurumları ara sınıflarından 
gelenlerin okullarından alacakları not döküm çi-
zelgesi veya öğrenim durum belgesi,

Lisede, ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Prog-
ramlar, ortak, alan ve seçmeli derslerden; öğretim 
yılı ise birbirinden bağımsız dönemlerden oluşur. 
Öğrenciler sınavında başarılı oldukları dersin kre-
disini kazanırlar. Öğrencilerin, liseye kayıt olmadan 
önce öğrenim gördükleri ortaöğretim kurumla-
rında, öğretim yılının iki dönemden oluştuğu sınıf 
sistemine göre başarılı oldukları derslerin kredisi, 
o derslerin haftalık ders saati sayısının iki ile çarpı-
mıyla belirlenir. Birinci dönemi tamamlayarak lise-
ye kaydolanların başarılı oldukları derslerin kredisi 
de bu derslerin haftalık ders saati sayısına göre be-
lirlenir.   

Açık Öğretim Lisesi
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Açık Öğretim Lisesi 
öğrenim süresi ne 
kadardır? 

Öğrencinin bir dersten 
başarılı olduğu nasıl 
belirlenir?  

Açık Öğretim Lisesi’n-
de öğrenim görenlere 
Diploma, Geçici Mezu-
niyet Belgesi ve Öğrenci 
Belgesi verilir mi?  

Lisenin öğrenim süresi sekiz dönemdir. On yedi 
yaşını bitirmeyenler, bir öğretim yılında en fazla iki 
dönem sınavlara alınırlar. On yedi yaşını bitirenler 
ise bir öğretim yılında üç dönem sınavlara alınırlar. 
On yedi yaşını bitirmeden önce bir öğretim yılında 
iki dönem sınavlara katılan öğrenciler, on yedi yaşı-
nı bitirdikten sonra bir öğretim yılında üç dönemlik 
sınav hakkından yararlanmaya başlar.

Lisenin, dönemlere göre haftalık ders çizelgesinde 
belirtilen mezuniyet için yeterli krediyi alanlar me-
zun olurlar.

Ortaöğretim kurumlarının ya da bunlara denk yurt 
dışındaki öğretim kurumlarının ara sınıflarından 
ayrılarak tasdikname veya öğrenim belgesi ile li-
seye kayıt yaptıranların, tasdikname veya öğrenim 
belgesinin düzenlenme tarihinden önce öğrenim 
gördükleri her öğretim yılı, iki dönem olarak değer-
lendirilir.

Öğrencilik süresi on iki dönemi aşanlar, öğrenim 
görme hakkını kullanmaya devam edebilirler. An-
cak, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.  

Öğrenci başarısı, merkezî sistemle yapılan sınavlar-
dan alınan puanlara göre belirlenir. Bir dersten ba-
şarılı olabilmek için, o dersten en az kırk beş puan 
almak gerekir.

Diploma: Lise’den mezun olanlara, bitirdikleri alan 
türüne göre diploma verilir. Diplomalar, mezuniyet 
tarihinden sonra en kısa sürede düzenlenir ve so-
ğuk damga ile mühürlenir. 

Diplomalar harca tâbidir. Harçlar, makbuz karşılı-
ğında ödenir.

Geçici Mezuniyet Belgesi: Diplomaları düzenlene-
memiş olanlara gerektiğinde “Geçici Mezuniyet Bel-
gesi” verilir. Diploma verilirken bu belge geri alınır. 

Öğrenci Belgesi: Öğrencilere, başvurduklarında öğ-
rencilik durumlarını gösteren öğrenci belgesi veri-
lir.  
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Kayıt kabul şartları 
nelerdir?  

Kayıt için gerekli 
belgeler nelerdir? 

Kayıt başvuruları nasıl 
yapılır? 

Lise’ye; sağlık durumu öğrenim görmek istedi-
ği meslek eğitimine uygun olanlardan; ilköğretim 
okulundan/ortaokuldan mezun olanlar ile ortao-
kul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayanlar, 
bakanlığa ve diğer bakanlıklara bağlı orta öğretim 
düzeyindeki okullardan ayrılanlar ile mezun olan-
lar, bir yüksek öğretim kurumundan ayrılanlar 
veya mezun olanlar, denklik belgelerinde belirtilen 
öğretim düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini 
taşıması durumunda, yurt dışında öğrenim görmüş 
olanlar, kayıt yaptırabilirler.

Kayıt için gerekli belgeler şunlardır;

1. T.C. kimlik numarası beyanı, son altı ay içinde ön 
cepheden çekilmiş ve 4,5 x 6 cm. ebadında bir 
adet vesikalık renkli fotoğraf,

2. Öğrenim durumunu gösteren diploma, ortaokul 
veya imam-hatip ortaokulunu tamamladığına 
dair öğrenim belgesi, tasdikname, denklik belge-
lerinin aslı;

3. Ayrıca ortaöğretim kurumları ara sınıflarından 
gelenlerin okullarından alacakları not döküm 
çizelgesi veya öğrenim durum belgesi, kayıt üc-
retinin yatırıldığına dair belgenin aslı, askerlik 
çağına girmiş olanlardan askerlik durum bel-
gesi, alan derslerini telâfi eğitimi yoluyla almak 
isteyen kalfa ve ustalar için telâfi eğitimine ka-
tılacaklarına ilişkin okul veya kurumlardan ala-
cakları resmî yazı,

4. İkili Meslekî Öğretim Programı mezunlarından 
(TAMEM) kalfalık belgelerinin onaylı örneği ile 
başarı durum belgesinin aslı istenir.

Kayıt döneminde bu belgeleri teslim etmeyen öğ-
rencilerin kayıtları kabul edilmez.

Kayıt başvuruları, elektronik ortamda veya açık öğ-
retim bürolarına yapılır. Kayıt belgeleri bürolar ve 
öğrenciler tarafından Lise’ye gönderilir.

Meslekî Açık Öğretim Lisesi 
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Öğretim sistemi 
nasıldır? 

Öğrenim süresi ne 
kadardır?  

Lisede, ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Prog-
ramlar, ortak, alan ve seçmeli derslerden; öğretim 
yılı ise birbirinden bağımsız dönemlerden oluşur. 
Öğrenciler sınavında başarılı oldukları dersin kre-
disini kazanırlar.

Öğrencilerin, liseye kayıt olmadan önce öğrenim 
gördükleri ortaöğretim kurumlarında, öğretim yı-
lının iki dönemden oluştuğu sınıf sistemine göre 
başarılı oldukları derslerin kredisi, o derslerin haf-
talık ders saati sayısının iki ile çarpımıyla belirlenir. 
Birinci dönemi tamamlayarak liseye kaydolanların 
başarılı oldukları derslerin kredisi de, bu derslerin 
haftalık ders saati sayısına göre belirlenir.

Lisenin öğrenim süresi sekiz dönemdir. On yedi 
yaşını bitirmeyenler, bir öğretim yılında en fazla iki 
dönem sınavlara alınırlar. On yedi yaşını bitirenler 
ise bir öğretim yılında üç dönem sınavlara alınırlar. 
On yedi yaşını bitirmeden önce bir öğretim yılında 
iki dönem sınavlara katılan öğrenci, on yedi yaşını 
bitirdikten sonra bir öğretim yılında üç dönemlik sı-
nav hakkından yararlanmaya başlar.

Lisenin, dönemlere göre haftalık ders çizelgesinde 
belirtilen mezuniyet için yeterli krediyi alanlar me-
zun olurlar.

Ortaöğretim kurumlarının ya da bunlara denk yurt 
dışındaki öğretim kurumlarının ara sınıflarından 
ayrılarak tasdikname veya öğrenim belgesi ile lise-
ye kayıt yaptıranların, bu belgenin düzenlenme tari-
hinden önce öğrenim gördükleri her öğretim yılı, iki 
dönem olarak değerlendirilir.

Öğrencilik süresi on iki dönemi aşanlar, öğrenim görme hakkını kullanmaya 
devam edebilirler. Ancak, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

İlköğretim okulu mezunlarından kalfalık ya da ustalık belgesine sahip olarak 
liseye kayıt yaptıranlar; Lisenin birinci ve ikinci dönem ortak ve seçmeli kültür 
derslerinden sorumlu tutulmazlar. Ancak, bu gibilerin branşları itibariyle han-
gi mesleki ve teknik eğitim programına kayıt yaptıracakları ve bu programın 
hangi derslerinden sorumlu tutulmayacakları Talim ve Terbiye Kurulu Baş-
kanlığınca belirlenir.

Öğrencilik süresi on iki dönemi aşanlar, öğrenim görme hakkını kullanmaya 
devam edebilirler ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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Meslekî Açık Öğretim 
Lisesi hangi öğretim 
programları vardır? 

Yüz Yüze Eğitim var 
mıdır?  

Öğrencinin bir dersten 
başarılı olduğu nasıl 
belirlenir? 

Staj çalışması var 
mıdır?  

Meslekî Açık Öğretim 
Lisesi’nde öğrenim 
görenlere Diploma, 
Geçici Mezuniyet 
Belgesi ve Öğrenci 
Belgesi verilir mi?  

Lise’de;

a) Endüstri Meslek Lisesi,

b) Kız Meslek Lisesi,

c) Ticaret Meslek Lisesi,

d) İmam Hatip Lisesi

programları uygulanır.

Yüz yüze eğitimle alınması gereken alan/dal dersle-
ri en az sekiz kişilik grup oluştuğunda, millî eğitim 
müdürlüklerince il veya ilçelerde belirlenen okul/
kurumlarda verilir. Eğitime başlandıktan sonra öğ-
renci sayısındaki azalma eğitim-öğretimin devamı-
na engel teşkil etmez.

Ortak, alan ve seçmeli dersler ve kredileri, her dö-
nem başında öğrencilere uygun iletişim araçlarıyla 
duyurulur. Bir dersten başarılı sayılmak için, o der-
sin dönem puanının en az kırk beş olması gerekir.

Uygulama dersi, işletmelerde beceri eğitimi olarak 
verilir. Ancak uygun işletme bulunmaması duru-
munda okul/kurum atölyelerinde uygulamalı olarak 
yapılabilir.

Uygulamalı alan derslerinin eğitimini okulda gören 
öğrenciler, meslek liselerinde en az yapılması gere-
ken süre kadar staj çalışması yapmak zorundadır-
lar.

Beceri eğitimini işletmelerde gören öğrenciler ile 
ustalık veya kalfalık belgesine sahip olanlar staj ça-
lışmasından muaftır.

Diploma: Lise’den mezun olanlara, bitirdikleri prog-
ram türüne göre diploma verilir. Diplomaların dü-
zenlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Öğretim yılı, düzenleme tarihi, diploma tarihi ve 
diploma numarası rakamla yazılır. Diploma tarihi 
ile düzenleme tarihi farklı olabilir.

b) Diplomalar, mezuniyet tarihinden sonra en kısa 
sürede düzenlenir ve soğuk damga ile mühürle-
nir. Soğuk damga, diplomaların sağ üst kısmına 
yapılır.
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Olgunlaşma 
Enstitülerine kimler 
kayıt yaptırabilir? 

Kurs Süresi Ne 
Kadardır? 

Kütahya Olgunlaşma 
Enstitüsü’nde hangi 
kurslar açılmaktadır? 

c) Diplomalar harca tâbidir. Harçlar, makbuz karşı-
lığında ödenir.

d) Diploma, öğrenciye ya da vekiline imza karşılı-
ğında verilir. Dilekçeyle istendiğinde adreslerine 
iadeli taahhütlü olarak gönderilir.

Geçici Mezuniyet Belgesi: Diplomaları düzenlene-
memiş olanlara gerektiğinde Geçici Mezuniyet Bel-
gesi verilir. Diploma verilirken bu belge geri alınır.

Öğrenci Belgesi: Öğrencilere, başvurduklarında öğ-
rencilik durumlarını gösteren öğrenci belgesi veri-
lir.

Olgunlaşma Enstitülerine, zorunlu öğrenim çağı dı-
şında bulunanlardan ilkokul, ilköğretim okulu, orta-
okul veya imam hatip ortaokulunu tamamlayanlar 
ile 13 yaşını dolduranlardan açıköğretim liselerine 
devam edenler kayıt yaptırabilirler. 

Olgunlaşma Enstitülerinde eğitim öğretim iki dö-
nemden oluşur. Her dönem 18 haftadır. Dönemlerin 
başlama ve bitiş tarihleri yıllık çalışma takvimi ile 
belirlenir.

1. Aşçı Çırağı Kursu

2. Elde Kordon İşi Yapımı Kursu

3. Elde Maraş İşi Kursu

4. İğne Oyası Kursu

Olgunlaşma Enstitüleri

Olgunlaşma Enstitüleri, kültürel değerlerimizi özellikle geleneksel sanat-
larımızı ve giyim kültürümüzü araştıran, asıllarını koruyarak yeni ürünler 
hazırlayan, arşivleyen ve gelecek kuşaklara aktaran, bunların ulusal ve 
uluslararası alanlarda tanıtılmasını sağlayan, teknolojik gelişmelere paralel 
olarak sektörde yer alacak nitelikli elemanlar yetiştiren, eğitim ve öğreti-
min yanı sıra araştırma, tasarım, üretim, tanıtım ve pazarlama süreçlerinin 
tümünü gerçekleştiren doğrudan merkeze bağlı hayat boyu öğrenme ku-
rumlarıdır.

Olgunlaşma Enstitüleri; eğitim öğretim, araştırma, tasarım ve üretim, tanı-
tım ve pazarlama bölümlerinden oluşur.
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Kurslara kayıt olmak 
isteyen kişilerden 
istenen belgeler 
nelerdir? 

Kurslara devam 
zorunlu mudur? 

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nce Düzen-
lenen destekleme ve 
yetiştirme kurslarına 
kimler başvurabilir? 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösterir 
belge, mesleki ve teknik kurslarda 13 yaşını doldur-
muş olma, genel kurslarda ise programın özelliğine 
göre yaş durumu belgesi, 18 yaşından küçük olan-
lardan velisinin yazılı izni, kursun ve programın 
özelliğine göre öğrenim belgesi ve diğer belgeler, 
kursun özelliğine göre gerektiğinde sağlık raporu, 
yabancı uyruklular için İçişleri Bakanlığınca veri-
len yabancı kimlik numarasını taşıyan belge veya 
ülkeye girişlerinde kendilerine geçici olarak tanzim 
edilen yabancı tanıtma belgesi istenir.

Modüler öğretim programları uygulanan kurslarda, 
devamsız veya başarısız olunan modüllerin bulun-
ması hâlinde bu kurs için kurs bitirme belgesi dü-
zenlenmez. Bu kursiyerlere Puan Döküm Çizelgesi 
düzenlenir. Ancak kursiyer başarısız olduğu modül-
lerini tamamlayıp başarılı olması hâlinde, kurs bitir-
me belgesi en son modülünün öğretimini tamamla-
dığı kurumca düzenlenir.

Kurslarda;

Modüler olmayan kurslarda devamsızlık süresi 
kurs süresinin 1/5 oranını geçmesi hâlinde, kursi-
yerler devamsız ve başarısız sayılırlar.

Modüler kurslarda, her modülün devamsızlık süre-
si modül süresinin 1/5 oranını geçemez.

Destekleme ve yetiştirme kursları Bakanlığa bağ-
lı resmî/özel örgün eğitim kurumlarından mezun 
olanlara örgün eğitim müfredatındaki derslerle 
sınırlı olarak açılan kurslardır. Açılan bu kurslara 
fiziki ve psiko sosyal gelişim seviyesi uygun olan ör-
gün öğretim öğrencileri de katılabilir. 

Mezunlara yönelik kurslar halk eğitimi merkezle-
rinde açılır. Ancak halk eğitimi merkezinin bulun-
madığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı 
hâllerde, diğer kurs merkezlerinde de kurs açılabi-
lir.

Halk Eğitim Merkezi
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Açılan kurs türleri 
nelerdir?  

Mesleki Eğitim 
Merkezine kimler kayıt 
yaptırabilir?  

Mesleki Eğitim Merkezi 
öğrencilerine kalfalık 
ve ustalık belgesi verilir 
mi?  

Meslek Eğitim 
Merkezlerinde meslek 
eğitimi ne zaman 
başlar?  

Mesleki Eğitim Merkezi 
öğrencilerine diploma 
verilir mi?  

Kurslar, birey ve toplumun eğitim düzeyi ve öğren-
me ihtiyaçları doğrultusunda öğretim programları-
na uygun olarak açılır. Kurslar kişisel gelişim, sos-
yal-kültürel, mesleki ve teknik, sanatsal ve sportif 
alanlarda açılır.

Mesleki eğitim merkezlerine, okul türüne bakılmak-
sızın her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılabilir. 
Temel eğitimini tamamlamış olan öğrenciler doğru-
dan Meslek Eğitim Merkezine kayıt yaptırabilir.

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden 11 inci sı-
nıfın sonunda yapılan kalfalık sınavlarında başarı-
lı olan ve başarısız dersi bulunmayanlara Kalfalık 
Belgesi, kalfalardan programlarında öngörülen 
teorik ve pratik eğitim süresi sonunda yapılan us-
talık sınavlarında başarılı olanlara Ustalık Belgesi 
düzenlenir.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde kayıtlı öğrencilerin 
işletmelerde mesleki eğitimi, 9 uncu sınıfta işletme 
ile sözleşmenin imzalanmasıyla başlar. İşletmede 
mesleki eğitimleri  ücretli ve ücretsiz izin süreleri 
dışında öğretim yılı boyunca devam eder.

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri diploma alabil-
mek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış ol-
manın yanında Bakanlıkça belirlenecek fark ders-
lerini mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek 
yüz yüze eğitim programları veya açık ortaöğretim 
kurumları yoluyla başarmak zorundadır. 

Mesleki Eğitim Merkezi

Mesleki Eğitim Merkezi, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs 
programlarının uygulandığı eğitim kurumudur.
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Kütahya Mesleki Eğitim 
Merkezi Mevcut Meslek 
Alanları 

Sıra Meslek Alanı

1 Bilişim Teknolojisi

2 Elektrik – Elektronik Alanı

3 El Sanatları Teknolojisi

4 Giyim Öğretim Teknolojisi

5 Grafik ve Fotoğraf

6 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

7 İnşaat Teknolojisi

8 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

9 Makine Teknolojisi

10 Metal Teknolojisi

11 Mobilya Teknolojisi

12 Motorlu Araçlar Teknolojisi

13 Seramik ve Cam Teknolojisi

14 Tarım

15 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

16 Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı
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İlçe Kurum Adı Adres Telefon

A
lt

ın
ta

ş

Çayırbaşı Ortaokulu
Çayırbaşı Köyü İstiklal Mevkii Atatürk 
Sk. No: 29 

(274) 322 70 10

Gökçeler Ortaokulu
Gökçeler Köyü Aşağı Mevkii No: 1 İç 
Kapı No: A 

(274) 323 60 19

Mustafa Kemal 
Ortaokulu

Hürriyet Mah. Konak Sk. No: 2 (274) 311 37 11

Sevdiğin Ortaokulu
Sevdiğin Köyü 2 .Sokak Sk. Okul Blok 
No: 231 

(274) 327 21 65

Zafertepe Çalköy 
Ortaokulu

Zafertepeçalköy Köyü Zafer Mevkii 
Harputlu Sk. No: 3 

(274) 325 20 04

A
sl

an
ap

a Aslanapa Ortaokulu
Cumhuriyet Mah. Çalköy Cad. 
Aslanapa İlköğretim Blok No: 6B İç 
Kapı No: 1 

(274) 331 20 30

Ortaca Ortaokulu
Ortaca Köyü Ortaokul Blok No: 150/2 İç 
Kapı No: 11 

(274) 349 40 47

Ören Ortaokulu
Ören Köyü Aşağı Mah.fırat Mevkii 
No: 11 

(274) 348 60 59

Ç
av

da
rh

is
ar

Çavdarhisar

Ortaokulu
Meydan Mah. Fatih Sultan Mehmet 
Cad. No: 4 

(274) 351 22 51

D
om

an
iç

Çamlıca Ortaokulu Çamlıca Köyü No: 275 (274) 671 40 02

Çokköy Ortaokulu Çokköy Köyü No: 160 (274) 676 20 31

Çukurca Şehit Veli 
Selçuk Ortaokulu

Çukurca Beldesi Osmanlı Mah. 
Belediye Mey. No: 3 

(274) 675 80 05

Domaniç Ortaokulu Hasantepe Mah. Lise Cad. No: 23 (274) 661 31 00

Karaköy Ortaokulu Karaköy Köyü No: 12 (274) 672 20 02

Muratlı Ortaokulu
Muratlı Köyü Boş Sitesi No: 196 İç Kapı 
No: 1 

(274) 677 21 88

Vakıfbank 50. Yıl 
Ortaokulu

Saruhanlar Köyü No: 291 (274) 673 60 06

NOT: Tadilat nedeni ile bazı okullarımızda geçici adres değişikliği vardır.

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne Bağlı Resmi Ortaokul 
Listesi 
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Ortaokul Veli Rehberi

İlçe Kurum Adı Adres Telefon

D
u

m
lu

pı
n

ar

Başkomutan Mustafa 
Kemal Ortaokulu

Turgut Özal Mah. Mehmet Dumlu Cad. 
No: 19/2 

(274) 371 20 11

E
m

et

Ashaboğlu Ortaokulu
Cumhuriyet Mah. Gülten Dayıoğlu Cad. 
No: 3 İç Kapı No: 1 

(274) 461 30 84

Gazi Emet Ortaokulu
Hamam Mah. Simav Cad. No: 66 İç 
Kapı No: 1 

(274) 461 47 23

Günlüce Ortaokulu
Günlüce Köyü Merkez Mevkii İlkokul 
Sk. No: 9 

(274) 472 50 58

Mehmet Akif Ersoy 
Ortaokulu

Esentepe Mah. Mehmet Akif Cad. No: 
21/A İç Kapı No: 1 

(274) 461 24 13

Örencik Ortaokulu
Örencik Köyü Yeni Mevkii Milli 
Egemenlik Sk. No: 69 

(274) 474 26 09

Yenice Ortaokulu
Yenice Köyü Yeni Mevkii Okul Sk. No: 
14 

(274) 476 70 47

G
ed

iz

Altınkent Ortaokulu
Altınkent Köyü Özyurt Mevkii 7. Sk. No: 
48 İç Kapı No: A 

(274) 432 20 96

Atatürk Ortaokulu
Saygılar Mah. Mustafa Bağdatlı Cad. 
No: 2 

(274) 412 44 39

Erdoğmuş Ortaokulu Erdoğmuş Köyü (274) 422 81 47

Fatih Ortaokulu
Muhipler Mah. 553 Sk. Fatih İ.ö.o. Blok 
No: 2 

(274) 412 38 34

Fırdan Ortaokulu Fırdan Köyü (274) 457 50 92

Gökler Hürriyet 
- Adalet Çoban 
Ortaokulu

Gökler Beldesi Güney Mah. Gediz Cad. 
No: 80A İç Kapı No: 1 

(274) 428 10 81

Gölcük Ortaokulu
Yenikent Beldesi Gölcük Mah. Milli 
Eğitim Cad. Orta Okul Blok No: 18 

(274) 424 26 19

Gümele Ortaokulu
Gümele Köyü Fatih Mevkii Çamlık Sk. 
No: 20A İç Kapı No: A 

(274) 426 40 31

Hacı Fatma Çoban 
Ortaokulu

Eskigediz Beldesi Akçaalan Mah. 
Kerim (Yayla) Sk. No: 4 

(274) 438 70 11

Mehmetcik Ortaokulu
Gazikemal Mah. 276 Sk. Zafer İ.ö.o. 
Blok No: 1 

(274) 412 79 29

Umurbey Ortaokulu
Eskigediz Beldesi Sabırgazi Mah. 
Soylu Cad. No: 3 

(274) 423 01 18

Üzümlü Ortaokulu Üzümlü Köyü (274) 425 60 44
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Ortaokul Veli Rehberi

İlçe Kurum Adı Adres Telefon

G
ed

iz Yenikent Ortaokulu
Yenikent Beldesi Yeni Mah. İzmir Cad. 
No: 1 

(274) 424 20 76

Yunuslar Ortaokulu
Yunuslar Köyü Yunusemre Mevkii 
Fatih Sultan Mehmet Sk. No: 6 

(274) 437 70 80

H
is

ar
cı

k

Dereköy Ortaokulu Dereköy (274) 491 22 52

Hasanlar Ortaokulu
Hasanlar Köyü Emirsultan Mevkii 
Okul Sk. No: 33 İç Kapı No: 1 

(274) 496 21 77

Hisarcık Şehitler 
Ortaokulu

Şehitler Mh. Arpalık Caddesi No:28-1 (274) 481 30 24

Karbasan Ortaokulu Karbasan Köyü (274) 492 30 24

Kutluhallar Ortaokulu Kutluhallar Köyü No: 130 (274) 481 48 22

M
er

ke
z

Adile Zeyyat Şora 
Ortaokul

Işıkkara Köyü Işıkkara Mevkii 
2.Kütahya Cad. Sk. No: 37 

(274) 245 29 20

Adnan Menderes 
Ortaokulu

Ok Meydanı Mah. Çit Sk. No: 1 İç Kapı 
No: 1 

(274) 231 60 16

Ağaçköy Ortaokulu
Ağaçköy Mah. Olucak Cad. No: 81 İç 
Kapı No: 1 

(274) 267 20 95

Atakent Ortaokulu
75. Yıl Mah. Bekir Sıtkı Paşa Cad. No: 
14/1 İç Kapı No: 1 

(274) 228 17 50

Atatürk Ortaokulu
Akkent Mah. 5. Ak Sk. Toki Sitesi  
Akkent İmam Hatip Ortaokulu Blok 
No: 4 İç Kapı No: 1 

(274) 225 56 99

Cumhuriyet 
Ortaokulu

Alipaşa Mah. Ziya Örnek Sk. 
Cumhuriyet Orta Okulu Sitesi No: 6 

(274) 274 00 06

Çamlıca Ortaokulu
Okçu Mah. Hafız Hüseyin Efendi Cad. 
No: 7 İç Kapı No: 1 

(274) 242 20 11

Derviş Paşa Kurtuluş 
Ortaokulu

Hamidiye Mah. Behti Çayı Sk. No:9 (274) 223 62 95

Dumlupınar 
Ortaokulu

Yunusemre Mah. Muradiye Cad. 
Dumlupınar Orta Öğrt. Blok No: 8 İç 
Kapı No: 1 

(274) 271 36 83

Fatih Ortaokulu
Fatih Mah. Gazi Hüseyin Paşa Cad. 
Fatih İlköğretim Okulu Blok No: 7 

(274) 226 19 02

Fevzi Çakmak 
Ortaokulu

Vefa Mah. Zığra Sk. No: 1 İç Kapı No: 01 (274) 223 62 26

Fuat Paşa Ortaokulu
Servi Mah. Servi Sk. Fuat Paşa Orta 
Okulu Blok No: 103 

(274) 223 62 91

Hüsnü Kişioğlu 
Ortaokulu

Yenidoğan Mah. Gezek Sk. Hüsnü 
Kişioğlu Ortaokulu Blok No: 34 

(274) 271 72 73
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Ortaokul Veli Rehberi

İlçe Kurum Adı Adres Telefon

M
er

ke
z

İhsaniye Ortaokulu İhsaniye Köyü No: 43 (274) 244 40 97

İnköy Ortaokulu
İnköy Mah. 31. İncik Sk. İnköy 
Ortaokulu Blok No: 4 

(274) 225 17 67

İsmet İnönü 
Ortaokulu

Meydan Mah. 2. Zafer Sk. No: 1 (274) 223 11 77

Kadir Adlım 
Ortaokulu

Bahçelievler Mah. Beste Sk. Kütahya 
Kadir Adlım Ortaokulu Blok No: 52 İç 
Kapı No: 1 

(274) 231 34 99

Kızılcaören Ortaokulu
Kızılcaören Köyü Yenidoğan Mevkii 
Erdemir Sk. No: 24 

(274) 251 80 22

Köprüören Tek 
Termik Ortaokulu

Köprüören Köyü No: 235A İç Kapı 
No: A 

(274) 246 34 19

Linyit Ortaokulu
Yıldırım Beyazıt Mah. Limon Çiçeği Sk. 
Linyit İlk Ve Orta Okulu Blok No: 26 

(274) 223 66 70

Mehmet Akif İnan 
Ortaokulu

Cemalettin Mah. Kobak Cad. No: 64 (274) 223 62 89

Milli Egemenlik 
Ortaokulu

İstiklal Mah. Hal Sk. No: 1 İç Kapı No: 1 (274) 231 59 58

Mimar Sinan 
Ortaokulu

Dumlupınar Mah. Hacı Mustafa Önsay 
Cad. No: 6 

(274) 228 00 70

Parmakören 
Ortaokulu

Parmakören Mah. Mesut Erez Cad. 
Kütahya Parmakören İlkokulu Blok 
No: 1 

(274) 231 09 50

Saka Ortaokulu Büyüksaka Köyü Okul Blok No: 285 (274) 266 22 82

Seyitömer Ortaokulu
Seyitömer Beldesi Seyitler Mah. Cami 
Sk. Seyıtomer Ortaokulu Blok No: 7 İç 
Kapı No: 0 

(274) 248 50 16

Sırören Ortaokulu Sırören Köyü No: 79 (274) 259 21 82

Şehit Uzman Çavuş 
Hasan Kahraman 
Ortaokulu

Evliya Çelebi Mah. Akbayır Cad. No: 29 (274) 231 28 09

Şehitler Ortaokulu
30 Ağustos Mah. Cengiz Topel Cad. 
Kütahya Şehitler Ortaokulu Blok No: 
27 İç Kapı No: 1 

(274) 223 62 83

Ticaret Borsası 
Bölcek Ortaokulu

Bölücek Mah. Okul Cad. Bölcek Camii 
Blok No: 1 

(274) 231 86 75

Ümran Aygen 
Ortaokulu

Zafertepe Mah. Alp Sk. Ümran Aygen 
Ortaokulu Blok No: 6A 

(274) 227 05 24

Vakıfbank Ortaokulu
Ziraat Mah. Çalıkuşu Sk. Vakıfbank İlk.
öğrt. Blok No: 4 İç Kapı No: 1 

(274) 231 08 45
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Ortaokul Veli Rehberi

İlçe Kurum Adı Adres Telefon

M
er

ke
z Yunus Emre 

Ortaokulu

Fuatpaşa Mah. Hacı Bayram Sokak 
Yunus Emre İlkokulu Blok No:2 
Merkez/Kütahya

(274) 216 34 85

19 Mayıs Ortaokulu
100. Yıl Mah. Mahir Ablum Cad. No: 36 
İç Kapı No: 1 

(274) 228 07 99

P
az

ar
la

r Pazarlar Ortaokulu Fatih Mah. Belediye Cad. No: 60 (274) 571 23 70

Sofular Ortaokulu
Sofular Köyü Atatürk Mevkii Kıbrıs Sk. 
No: 59 İç Kapı No: 1 

(274) 585 30 07

S
im

av

Akdağ Ortaokulu
Akdağ Beldesi Kınık Mah. Atatürk Cad. 
B Blok Okul Binası Sitesi No: 1 

(274) 521 70 27

Beyce Şehit Er 
Mustafa Nerkis 
Ortaokulu

Beyce Köyü Hürriyet Mevkii Aşağı 
Tepecik Sk. No: 1 İç Kapı No: 1 

(274) 545 20 12

Çaysimav Ortaokulu
Demirci Beldesi Çaysimav Mah. Okul 
Cad. Çaysimav Ortaokulu Sitesi No: 40 

(274) 528 21 32

Çitgöl Şehit Uzman 
Çavuş Adil Oruç 
Ortaokulu

Çitgöl Beldesi Camii Kebir Mah. 
Alparslan Türkeş Cad. No: 76 

(274) 543 20 18

Dağardı Ortaokulu Güzelyurt Köyü No: 281 İç Kapı No: 1 (274) 524 77 49

Darıcı Ortaokulu
Yeşildere Köyü Darıcı Mah.okul Sok.
no:10/1 

(274) 538 80 31

Dört Eylül Ortaokulu
4 Eylül Mah. Şht. Rahmi Dana Cad. 
No: 1 

(274) 513 70 93

Esenevler İmkb 
Ortaokulu

Esenevler Mah. Simkent Yapı Koop. 
Küme Evleri No: 67 

(274) 511 04 35

Güney Ortaokulu
Güney Beldesi Fatih Mah. Fatih Cad. 
No: 11 

(274) 526 50 68

Hisarbey Ortaokulu Hisarbey Köyü Hisarbey Mah.no:19 (274) 527 50 12

Kuşu Nurullah 
Bayram Ortaokulu

Kuşu Beldesi Dere Mah. Aşoluk Sokak 
No:2,/1 Pk:43520 

(274) 531 20 21

Naşa Ortaokulu
Naşa Beldesi Cumhuriyet Mah. Okul 
Sk. Naşa İlk Ve Ortaokulu Sitesi No: 20 

(274) 532 20 04

Osmanbey Ortaokulu
Hisarardı Mah. Cumhuriyet Cad. No: 
97 

(274) 513 70 96

Şehit Er Ali 
Oktaytekin Ortaokulu

Kestel Köyü Fatih Mevkii Atatürk Sk. 
No: 72 

(274) 529 61 30

Yaykın Ortaokulu
Yaykın Köyü Mevlana Mevkii Aydın 
Güçlü Sk. No: 32 İç Kapı No: 1 

(274) 535 81 26
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Ortaokul Veli Rehberi

İlçe Kurum Adı Adres Telefon

S
im

av

Yemişli Şehit Kenan 
Karabodur Ortaokulu

Yemişli Köyü Yeni Mevkii Okul Sk. No: 
14 

(274) 536 70 01

Yeniköy Ortaokulu
Yeniköy İlkokulu Fatih Mah.atatürk 
Sok.no:30 

(274) 534 31 18

19 Mayıs Ortaokulu
Muradınlar Mah. Salkım Söğüt Cad. 
No: 1 İç Kapı No: 1 

(274) 501 00 01

Ş
ap

h
an

e

Karamanca 
Ortaokulu

Karamanca Köyü Doktor Osman 
Mevkii Simav-Uşak Şosesi Sk. No: 21/1 
İç Kapı No: 1 

(274) 561 20 23

Şaphane Şehit Ömer 
Halisdemir Ortaokulu

Türegün Mah. Osmanlı Cad. Toki-2 
Sitesi Okul Blok No: 17 

(274) 551 26 98

75. Yıl Ortaokulu
Karacaderbent Mah. Cebecioğulları 
Küme Evleri No: 1 İç Kapı No: A 

(274) 564 31 19

T
av

şa
n

lı

Bağlık Ortaokulu
Bağlık Mah. Kültür Cad. No: 21 İç Kapı 
No: 1 

(274) 616 04 15

Balıköy Ortaokulu
Balıköy Beldesi Balıköy-Merkez Mah. 
Okul Cad. No: 9 

(274) 623 80 12

Beyköy Şehit Hasan 
Büber Ortaokulu

Beyköy Mah. Beyköy 1. Sk. No: 2 İç Kapı 
No: 2 

(274) 652 20 03

Cumhuriyet 
Ortaokulu

Çırçırçeşme Mah. Koru Sk. No: 10 İç 
Kapı No: 1 

(274) 615 30 36

Çardaklı Ortaokulu
Çardaklı Mah. Palanga Cad. Çardaklı 
İlköğretim Blok No: 38 

(274) 653 27 36

Fevzipaşa Ortaokulu
Karakova Mah. Deva  Sk. No: 13 İç Kapı 
No: 0 

(274) 614 11 54

Gürağaç Ortaokulu
Tunçbilek Beldesi Gürağaç Çınar Mah. 
Tunçbilek Cad. No: 1 

(274) 629 60 49

İbrahim Düvenli 
Ortaokulu

Ömerbey Mah. Tophane Cad. No: 1 İç 
Kapı No: 1 

(274) 614 19 53

İstiklal Ortaokulu
Yeni Mah. İstiklal Cad. No: 6 İç Kapı 
No: 1 

(274) 614 13 82

Kuruçay Ortaokulu
Kuruçay Beldesi Kuruçay-Kocapınar 
Mah. İrfan Sk. No: 6A İç Kapı No: 1 

(274) 649 21 13

Mehmet Can Yazıcı 
Ortaokulu

Eşen Köyü No: 1 İç Kapı No: 1 (274) 636 80 90

Moymul Ortaokulu
Moymul Mah. Balıklı Cad. No: 13 İç 
Kapı No: 1 

(274) 614 11 56

Ressam Abdullah 
Taktak Ortaokulu

Yeni Mah. Hisar Sk. No: 34 İç Kapı No: 1 (274) 614 33 70
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Ortaokul Veli Rehberi

İlçe Kurum Adı Adres Telefon

T
av

şa
n

lı

Şehit Polis Köksal 
Kaşaltı Ortaokulu

Subaşı Mah. Yenidoğan Cad. No: 91 İç 
Kapı No: 1 

(274) 614 38 98

Tepecik Ortaokulu
Tepecik Beldesi Tepecik-Aşağı Mah. 
Valide Kırı Cad. No: 2B İç Kapı No: 1 

(274) 653 24 77

Tunçbilek Atatürk 
Ortaokulu

Tunçbilek Beldesi Tunçbilek Merkez 
Mah. H.ahmet Yesevi Sk. Atatürk 
İlköğretim Okulu Blok No: 22 

(274) 638 36 66

Yıldırım Beyazıt 
Ortaokulu

Yıldırım Beyazıt Mah. Şehit Teğmen 
Cevdet Bahadır Cad. No: 3 İç Kapı No: 0 

(274) 614 52 20

75. Yıl Ortaokulu
Moymul Mah. Saray Sk. No: 1 İç Kapı 
No: 1 

(274) 614 56 66

İlçe Kurum Adı Adres Telefon

A
lt

ın
ta

ş Milli İrade İmam 
Hatip Ortaokulu

Cumhuriyet Mah. Adalet Sk. No: 34-1  (274) 311 20 15

Sancaktar İmam 
Hatip Ortaokulu

Hürriyet Mah. Hürriyet Cad. No: 93-2 (274) 311 27 70

A
sl

an
ap

a

Aslanapa İmam Hatip 
Ortaokulu

Cumhuriyet Mah. Çalköy Cad. 
Aslanapa İlköğretim Blok No: 6B İç 
Kapı No: 1 

(274) 331 25 53

Ç
av

da
rh

is
ar

İmam Hatip 
Ortaokulu

Meydan Mah. 24. Sk. No: 9 (274) 351 22 51

D
om

an
iç Domaniç Şehit 

Muhammed Fatih 
Safitürk İmam Hatip 
Ortaokulu

Hasantepe Mah. Osman Gazi Cad. No: 
22 

(274) 661 41 96

NOT: Tadilat nedeni ile bazı okullarımızda geçici adres değişikliği vardır.

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne Bağlı Resmi İmam 
Hatip Ortaokulu Listesi 
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Ortaokul Veli Rehberi

İlçe Kurum Adı Adres Telefon

D
u

m
lu

pı
n

ar

Dumlupınar İmam 
Hatip Ortaokulu

Turgut Özal Mah. Mehmet Dumlu Cad. 
No: 19/2 

 (274) 371 20 11

E
m

et Yunus Emre İmam 
Hatip Ortaokulu

Hamam Mah. Simav Cad. No: 66 İç 
Kapı No: 1 

(274) 461 47 23

G
ed

iz 1 Eylül İmam Hatip 
Ortaokulu

Uluoymak Mah. 1 Eylül Cad. No: 2 (274) 412 44 02

H
is

ar
cı

k

Seydi Resul İmam 
Hatip Ortaokulu

Yenidoğan Mah. Süleyman Güleç Cad. 
No: 18/2 

(274) 481 35 39

M
er

ke
z

Adnan Menderes 
İmam Hatip 
Ortaokulu

Ok Meydanı Mah. Çit Sk. No: 1 İç Kapı 
No: 1 

(274) 231 60 16

Ahteri İmam Hatip 
Ortaokulu

Evliya Çelebi Mah. Şht. Hüseyin Peçen 
Sk. No.2

(274) 230 00 91

Akkent İmam-Hatip 
Ortaokulu

Akkent Mah. 5. Ak Sk. Toki Sitesi 
Akkent İmam Hatip Ortaokulu Blok 
No: 4 İç Kapı No: 1 

(274) 225 52 80

Ertuğrul Gazi İmam 
Hatip Ortaokulu

Yenidoğan Mah. Ragıp Gümüşpala 
Cad. No: 63 İç Kapı No: 1 

(274) 281 00 41

Şule Mete Tetik İmam 
Hatip Ortaokulu

Meydan Mah. Kumluk Sk. No: 1 İç Kapı 
No: 1 

(274) 212 22 14

P
az

ar
la

r

Pazarlar İmam Hatip 
Ortaokulu

Fatih Mah. Belediye Cad. No: 60 (274) 571 23 70

S
im

av

Esenevler İMKB İmam 
Hatip Ortaokulu

Esenevler Mah. Simkent Yapı Koop. 
Küme Evleri No: 67 

 (274) 511 04 35

Osmanbey İmam 
Hatip Ortaokulu

Hisarardı Mah. Cumhuriyet Cad
No: 97 
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Ortaokul Veli Rehberi

İlçe Kurum Adı Adres Telefon

S
im

av

Simav Çitgöl İmam 
Hatip Ortaokulu

Çitgöl Beldesi Camii Kebir Mah. 
Alparslan Türkeş Cad. No: 76

( 274) 543 20 18

Simav İbrahim 
Eren İmam Hatip 
Ortaokulu

Karakür Mah. Cumhuriyet Cad.
No: 205 

(274) 513 30 44

Ş
ap

h
an

e

Karamanca İmam 
Hatip Ortaokulu

Karamanca Köyü Doktor Osman 
Mevkii Simav-Uşak Şosesi Sk. No: 21/1 
İç Kapı No: 1 

 (274) 561 20 23

T
av

şa
n

lı

Balıköy İmam Hatip 
Ortaokulu

Balıköy Beldesi Balıköy-Merkez Mah. 
Okul Cad. No: 9 

(274) 623 86 00

Fatih İmam Hatip 
Ortaokulu

Yeni Mah. Kuruçay Cad. No: 1-2 İç Kapı 
No: 1 

(274) 614 98 54

Tavşanlı Şeyh 
Edebali İmam-Hatip 
Ortaokulu

Yıldırım Beyazıt Mah. Ulubatlı Hasan 
Cad. No: 2 İç Kapı No: 1 

(274) 614 54 72

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Resmi Hafif 
Düzeyde Zihinsel Engelliler Ortaokulu  Listesi 

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Resmi  İşitme 
Engelliler Ortaokulu Listesi

İlçe Kurum Adı Adres Telefon

M
er

ke
z

Çinikent Özel Eğitim 
Ortaokulu

Çalca Mah. Eskişehir Karayolu Bul. 
Çini Kent Özel Eğt. Okulu Blok No: 108 

(274) 225 16 26

İlçe Kurum Adı Adres Telefon

M
er

ke
z

Fethi Güzen İşitme 
Engelliler Ortaokulu

Zafertepe Mah. Taç Mahal Cad. İşitme 
Engelliler Okulu Sitesi No: 10 İç Kapı 
No: 1 

(274) 227 08 82
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Ortaokul Veli Rehberi

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Resmi Özel 
Eğitim Okulları II. Kademe Listesi

İlçe Kurum Adı Adres Telefon

G
ed

iz 15 Temmuz Şehitleri 
Özel Eğitim Uygulama 
Okulu II.  Kademe

Uluoymak Mah. 25 Sk. No: 6 (274) 412 34 11

M
er

ke
z

Kütahya Özel Eğitim 
Uygulama Okulu II. 
Kademe

Zafertepe Mah. Selçuklu Cad. Kütahya 
Özel Eğitim Uygulama Okulu Blok No: 
43 

(274) 230 00 23

Yavuz Sultan Selim 
Özel Eğitim Uygulama 
Okulu II.. Kademe

Vefa Mah. Kavis Sk. No: 1 İç Kapı No: 1 (274) 225 12 67

S
im

av Simav Özel Eğitim 
Uygulama Okulu II. 
Kademe

Çavdır Mah. Şehitler Bul. No: 222
İç Kapı No: 1 

(274) 513 70 89

T
av

şa
n

lı

Mülayim Dede Özel 
Eğitim Uygulama 
Okulu II.  Kademe

Karakova Mah. Kuruçay Yolu Cadde 
No:29 Pk:43300 

(274) 615 25 27

Tavşanlı Özel Eğitim 
Uygulama Okulu II. 
Kademe

Subaşı Mah. Yenidoğan Cad. No: 130
İç Kapı No: 1 

 



“Eğitimli Gelecek, Eğitimle Gelecek.”

Yıldırım Beyazıt Mah. Erdoğan Atasoy Cad. No:37 Kütahya

0(274) 280 43 00

/kutahyamem

0(274) 280 43 98

/kutahyamem

/kutahyamem@meb.gov.tr
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