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doğmuştur. 

Bu kapsamda "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinde 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
EĞİTİM KURULLARI .VE ZÜMRELERİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- (1) (1) Bu Yönergenin amacı; Mill! Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi 

ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim kunıllan ve zümrelerin oluşturulmasına yönelik temel 
ilkeleri, yönetimi, işleyişi ve işlevlerini düzenleyerek eğitim kurumlarının birbirlerini tanımasını, 
tamamlamasını ve bir bütün oluşturmasını sağlamak; eğitim kurumlarını çevre ile her alanda iş birliğine 
teşvik etmek; eğitim kurumlarında öğretim programlarını uygulama sürecinde eğitim kurumu, ilçe, il ve ülke 
genelinde birliktelik sağlamak; alınan karar ve sonuçların e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden izleme ve
clcğcrlcnclirilıııcsiniıı yapılmasını sağlamaktır. 

Kapsam 
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Mill! Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi ve özel, 

örgün ve yaygın eğitim kunıınları ile ilgili eğitim kurulları ve zümrelerin oluşturulmasına ilişkin esas ve 
usulleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 

tarihli ve 1739 sayılı Mill! Eğitim Temel Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 
30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 8/2/2007 tarihli ve 
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kamımı ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'cle 
yayımlanarak yiirürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi'nin 301 inci nıaclclesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
https://www.ogretmenlericin.com/meb/

Tanımlar 
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Bakan: Mill! Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,
c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,
ç) e-Kurul ve Züıııı·e Modülü: Eğitim kurulları ile zümrelerin toplantı tarihleri, yerleıi, gündemi ile

toplantılarda alınan karar ve sonuçların yer aldığı sistemi, 
el) Eğitim kunımu: Mill! Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki, resmi ve özel örgün ve 

yaygın eğitim veren okul ve kurumları, 
e) Eğitim ve öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar

geçen süreyi, 
f) Paydaş: Eğitim kurumunun eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi sürecinde etkileşim

içinde bulunabileceği kişi, kurum ve kuruluşları, 
ifade eder. 

Temel ilkeler 

İKİNCİ BÖLÜM 
Temel İlkeler 

MADDE 5 - (1) Eğitim kurulları ile zümrelerin faaliyetleri aşağıda beliıtilen temel ilkeler 
çerçevesinde yüıütülür: 

a) Bakanlık, il, ilçe ve eğitim kurumu düzeyinde oluşturulacak kurullar; eğitim ve öğretimin bir plan
çerçevesinde yüıiitülmesini, öğretim programının uygulannıası aşamasında birliktelik sağlannıasmı, alman 
kararların izlennıesini, değerlendirilmesini, sonuçlandırılmasını, bina ve tesisler q.ı,,,"�lf!,ftı":"'1Eaç ve
gereçlerinin etkili ve verimli kullanılmasını sağlar. /l' ,,,. • ('<,.;'.'\, 
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b) Zümrelerde; öğretim programı, öğrenme alanları ve bunlara bağlı kazanımlara ulaşılmasmda eğitim
kurumu, eğitim bölgesi, Hçe, il ve ülke genelinde birliktelik sağlanmasma çalışılır. 

c) Öğrencilerin öğrenmeye teşvik edilmesine, öğretmenlerin mesleki motivasyonlan111n arttırılmasma,
eğitim kunıımı ve çevre birlikteliğinin gerçekleştirilmesine çalışılır. 

ç) Taraflarca belirlenecek kurallar çerçevesinde, eğitim kurumlarınm üniversitelerin yapacakları 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerine açılmaları, araştırma bulgularından azamı ölçüde faydalanmaları, 
öğrencilerin üniversitenin imkanlarından yararlanmaları, öğretmenlerin mesleki kariyerlerini geliştirmeleri, 
hizmet içi eğitim almaları, lisansüstü eğitim yapmaları konusunda üniversiteyle iş birliği içerisinde alınası 
sağlanır. 

el) Eğitim uygulamalarında; ulusal ve uluslararası en üst düzeyde kabul gören eğitim standaıtlarına 
ulaşılmasına, eğitimde kalitenin yükseltilmesine ve bunun sürekliliğinin sağlanmasıııa özen gösterilir. 

e) Öğrencilerin, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda paydaşlarla işbirliği içinde eğitim
kurumlarıyla ilgili tanıtım ve rehberlik hizmetlerinin yapılması sağlanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Eğitim Kurulları, Oluşumu ve Görevleri 

Eğitim kurulları 
MADDE 6 - (1) Ülke ve il genelinde eğitimi planlamak ve koordine etmek, eğitim ve öğretimin 

kalitesini geliştirmek, iş birliği ve denetimi sağlamak amacıyla Bakanlık, il ve ilçe düzeyi ile eğitim 
kurumunda eğitim kurulları oluştuıulur. 

(2) Eğitim kuıulları:
a) İl milli eğitim müdürleri kurulu,
b) İlçe milli eğitim müdürleri kurulu,
c) Eğitim kurumu müdürleri kurulu,
ç) Kademe ve türlerine göre ilçe eğitim kurumu müdürleri kurulu,
d) Öğretmenler kurulu,
e) Smıf/şube öğretmenler kurulu,
f) Sanat ve spor kurulu.

Eğitim kurullarının toplantıları 
MADDE 7 - (!) Kurullar; Eğitim Kurullarınııı Toplantı Takvimi'nde (EK-!) belirtilen zaman 

dilimleri içinde katılımcılara toplantı öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyunılacak gündem ile 
toplamr. 

(2) Alınan kararlar ve sonuçları; yönetici, öğretmen ve ilgili personelin yararlanması için e-Kunıl ve
Zümre Modülü içerisinde işlenir, onaylanır ve paylaşılır. 

(3) Kurullar; gerekli görülmesi halinde klınıl başkanınııı çağrısı veya üyelerin yansmdan fazlasının
yazılı talebi üzerine aynı esas ve usulle toplanır. 

(4) Olağanüstü durumlar dışmda toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere
duyurulur. 

(5) Öğretmenler kurulu ile sınıv'şube öğretmenler kurulunda müdüıiin, diğer kurullarda ise başkanın
gerekli gördüğü konular ile kurul üyelerinin çoğunluğunun önerisiyle gündeme alııınıası kararlaştırılan diğer 
konular görüşülür ve karara bağlanır. 

(6) Sanat ve spor kurulunda ise ayrıca yetenekli öğrencilerin belirlenınesi, seçimi, eğitimi,
yetiştirilmesi ve üst öğrenime hazırlanınasıııa ilişkin hususlar görüşülür ve karara bağlanır. 

Bakanlık, il, ilçe ve eğitim kurumlan düzeyindeki eğitim kurulları 
MADDE 8 - (1) Bakanlık, il, ilçe ve eğitim kurumu düzeyinde yapılan toplantılarda kurullar; 

Bakanlığın eğitim politikalarıııı, eğitim ve öğretimle ilgili değişen mevzuatı, öğretim programı ve 
uygulamaları, bir üst kurulda gündeme alınıp alt kurullarda görüşülmesi ve duyurulınası istenilen hususları; 
ülke genelinde birliktelik sağlanması, öğrenci başarısının en üst düzeye çıkarılması, yürütülecek projeler, 
sosyal etkinlikler ve benzeri hususları göıiişür ve uygulamaya yönelik kararlan alır. ,c-1,/· ·,.>ir/' " 
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e) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuvar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde yararlanma ve
planlanma, 

f) Okul çevre işbirliği,
g) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması,
ğ) Eğitim kurumu, ilçe, il, yurtiçi ve yurtdışmda düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve

sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları, 
h) Mesleki ve teknik eğitim alanlarına devam edenlerin mesleğe, iş hayatına ve yükseköğrenime

yönlendirilmesi, 
ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar, 
i) Öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık ve sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi,
j) Okul sağlığı çalışmalarına yer verilmesi,
k) Değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi,
1)İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması, 
ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.
https://www.ogretmenlericin.com/

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Zümreler 

Zümreler 
MADDE 11 - (!) İl genelinde eğitimi planlamak ve koordine etmek, eğitim ve öğretimin kalitesini 

yükseltmek, eğitimle ilgili görüş ve öneriler geliştirmek, aym alanlar arasında iletişim, uyum ve iş birliği 
sağlamak amacıyla aşağıdaki zümreler oluşturulur. 

a) Okul öncesi eğitim kurumları zümreleri;
1) Anasımfları,
2) Uygulama sımfları,
3) Anaokulları,
4) Özel eğitim anaokulu, özel eğitim anasımfı.

b) İlkokullar zümresi,
1) Birinci sımflar,
2) İkinci sımflar,
3) Üçüncü smıflar,
4) Dördüncü sınıflar,
5) Alan öğretmenleri,
6) Birleştirilmiş smıflar,
7) Özel eğitim zümresi;

- Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim kurı.ımları,
- İlköğretim programları uygulanan özel eğitim kunımları,
- Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim sımfları,
- İlköğretim programları uygulanan özel eğitim smıfları,

c) Ortaokullar zümresi,
1) Ortaokullar ile imanı hatip ortaokulları zümresi,
2) Özel eğitim zümresi;

- Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim kurumları,
- İlköğretim programları uygulanan özel eğitim kurumları,
- Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim smıfları,
- İlköğretim programları uygulanan özel eğitim s1111fları,

ç) Ortaöğretim kurumları zümreleri; 
1) Oıiaöğretinı kurumları alan zümreleri,
2) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları meslek alan zümreleri,
3) İmanı hatip liseleri meslek dersleri alan zümreleri,
4) Özel eğitim zü1111·esi;

- Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim kurumları,
- Mesleki ve teknik eğitim programları uygulanan özel eğitim kurumları,
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