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BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; eğitim kurumlarının, millî eğitimin genel amaç ve 
temel ilkeleri doğrultusunda işlevlerini yürütürken birbirlerini tamamlaması ve bir bütün 
oluşturması; bu kurumlara öğrenci alınacak çevrelerin belirlenmesi; nüfusu az ve dağınık olan 
yerlerde merkez okulların oluşturulması; eğitim kurumlarındaki eğitim personelinin, fizikî 
kapasitenin, ders araç ve gerecinin ortak, etkili ve verimli kullanılması; okulun iç ve dış 
öğeleri ile yerel yönetimler, özel sektör ve gönüllü kuruluş temsilcilerinin eğitim yönetimi ve 
karar süreçlerine katılımı ile katkılarının sağlanması; okulun çevre ile bütünleştirilerek 
çevrenin övünç kaynağı hâline dönüştürülmesi ve akademik çevre ile okulun her alanda iş 
birliğine teşvik edilmesi; böylece eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve sürekliliğinin 
sağlanmasına imkân verecek eğitim bölgeleri ve eğitim kurullarının oluşturulmasına ilişkin 
temel ilkeleri, yönetimi, işleyişi ve işlevlerini düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün 
ve yaygın eğitim kurumlarının dahil olacağı eğitim bölgeleri ve eğitim kurullarının 
oluşturulmasına ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3- (1) (Değişik ARALIK 2006/2591 TD) Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 



Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, 

b) Bakan: Millî EğitimBakanını, 

c) Millî Eğitim Müdürlüğü: İl veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü, 

d) Koordinatör Müdür: Eğitim bölgesinin yönetimi amacıyla; eğitim bölgesinde yer 
alan kurumların müdürleri arasından ilgili Yönetmelikte belirtilen usûlle görevlendirilen 
müdürü, 

e) Eğitim Bölgesi: Bir koordinatör müdürün yönetiminde, bu Yönergede belirtilen 
ölçütlere göre belirlenen ve eğitim hizmetlerinin daha etkin olarak sunulabileceği uygun 
büyüklükteki bölgeyi, 

f) Eğitim Kurumu: Eğitim bölgesinde bulunan her derece ve türdeki örgün ve yaygın 
eğitim okul ve kurumlarını, 

g) Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu: Koordinatör müdürün başkanlığında bölgede 
bulunan eğitim kurumları müdürlerinin katılımı ile oluşan kurulu, 

h) Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu: Koordinatör müdürün başkanlığında eğitim 
bölgesinde bulunan eğitim kurumu müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veli temsilcileri ile diğer 
kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluş temsilcilerinin katılımı ile oluşan kurulu, 

i) Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu: Eğitim bölgesinde bulunan eğitim 
kurumlarında aynı sınıfın/dersin zümre başkanlarıyla bölüm şefleri ve gerek duyulduğunda bir 
rehber öğretmenin katılımı ile oluşan kurulu, 

j) Okul Bölgesi: Bir eğitim kurumu için yeterli sayıda öğrenci sağlayabilecek yerleşim 
biriminden oluşan nüfus bölgesini, 

k) Merkez Okul: Bölgedeki eğitim kurumları ve yerleşim birimlerinden taşınan 
öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini sürdürdükleri eğitim kurumunu, 

l) Ders Yılı: Derslerin başladığı günden, derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki 
kanaat dönemini kapsayan süreyi, 

m) Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar 
geçen süreyi 

ifade eder. 

 

  



İKİNCİ KISIM 

Temel İlkeler, Eğitim ve Okul Bölgeleri 

Yönetim ve Kurullar  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Temel İlkeler 

İlkeler 

Madde 5- (1) Eğitim bölgesinde faaliyetler aşağıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde 
yürütülür: 

a) Kaynak Kullanımı: Eğitim bölgesi olarak belirlenen sınırlar içerisinde; insan 
gücünün, eğitim kurumlarının ve sosyal tesislerin fizikî kapasitesi ile eğitim araç ve gerecinin 
eğitim kurumu ayırımı yapılmaksızın bir program çerçevesinde etkili, verimli ve ortak 
kullanımı sağlanır. 

b) Katılım: Eğitim bölgesinde, eğitim sürecinde yer alan öğelerle, eğitimin talep alanını 
oluşturan bütün kesimlerin eğitimle ilgili alınacak karar ve yönetim süreçlerine katılımının 
sağlanmasına, bölgenin eğitime ayrılabilecek potansiyel kaynaklarının harekete geçirilmesine 
ve problemlerin mahallinde çözümünün sağlanmasına çalışılır. 

c) Etkileşim ve Paylaşım: Eğitim bölgesinde öğretmenlerin, öğrencilerin ve çevrenin 
etkileşiminin en üst seviyeye ulaştırılmasına, öğrencilerin öğrenmeye isteklendirilmesine, 
öğretmenlerin mesleğe yatkınlıklarının ve meslekî doyumlarının sağlanmasına, eğitim kurumu 
ve çevre birlikteliğinin gerçekleştirilmesine çalışılır. 

d) Araştırma ve Geliştirme: Eğitim bölgelerinin, üniversitelerin araştırmalarında 
lâboratuvar konumunda olacak eğitim kurumlarını taraflarca belirlenecek kurallar 
çerçevesinde, üniversitelerin yapacakları araştırma ve geliştirme faaliyetlerine açmaları, 
araştırma bulgularından azamî ölçüde faydalanmaları, öğretmenlerin meslekî kariyerlerini 
geliştirmeleri için hizmet içi eğitim almaları, yüksek lisans, doktora yapmaları konusunda ve 
eğitim bölgesinde oluşturulacak kurul ve komisyonların, bölgenin özelliğini de dikkate alarak 
yapacakları araştırmada, üniversiteyle iş birliği içerisinde olması sağlanır. 

e) Eğitim Standartlarının Yükseltilmesi ve Eğitimde Kalite: Eğitim bölgelerinde hizmet 
veren personel, kullanılan bina, tesis, araç ve gereç ile eğitim uygulamalarında, ulusal ve 
uluslar arası en üst düzeyde kabul gören eğitim standartlarına ulaşılmasına, eğitimde kalitenin 
artırılmasına ve bunun sürekliliğinin sağlanmasına özen gösterilir. 

f) Eğitimde Yöneltme: Eğitim bölgesinde öğrencilerin, ilgi, istek ve yetenekleri 
doğrultusunda yöneltilmeleri, aynı programı uygulayan eğitim kurumlarıyla ilgili gerekli 
tanıtım ve rehberlik hizmetlerinin yapılarak eğitim kurumlarına dengeli dağılımları sağlanır.  

 



 
İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim ve Okul Bölgeleri 

Eğitim Bölgesi Oluşturulması 

Madde 6- (1) (Değişik birinci fıkra: NİSAN 2005/2571 TD) Mevcut idarî yapıya 
göre nüfusu (belediye hudutları dahilinde) 30.000’den az olan her il/ilçe bir eğitim 
bölgesidir. 

Diğer taraftan nüfusu 30.000’den fazla olan bir il/ilçe merkezinde; 

a) Okul türleri ve öğrenci sayıları, 

b) Okulların donanımı ile diğer tesislerin kapasitesi, 

c) Ulaşım kolaylığı ve güvenliği, 

d) Coğrafî bütünlük, 

e) İletişim ve koordinasyon kolaylığı vb. 

ölçütler dikkate alınarak eğitim bölgesi oluşturma komisyonunca bir ilçede birden 
fazla eğitim bölgesi oluşturulabilir. Ancak, büyük şehir statüsündeki illerin merkez 
ilçelerinde 12’den, büyük şehir statüsünde olup merkez ilçeleri bulunmayan illerin 
büyük şehir belediyesi hudutları içerisinde 15’den ve diğer yerleşim merkezlerinde 
5’den fazla eğitim bölgesi oluşturulamaz.” 

(2) Eğitim bölgesi oluşturma komisyonu, merkez ilçede millî eğitim müdürü veya 
görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısının, ilçelerde ilçe millî eğitim müdürünün 
başkanlığında, ilgili şube müdürü, her derece ve türdeki eğitim kurumu müdürlerinin kendi 
aralarından seçecekleri birer temsilci ile il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek 
bölgede görevli bir ilköğretim müfettişi ve belediye başkanlığını temsilen bir yetkilinin 
katılımı ile oluşur. 

(3) Eğitim bölgesi oluşturma komisyonu kararları millî eğitim müdürünün teklifi ve 
valinin onayıyla uygulamaya konur. 

(4) Her eğitim bölgesinde öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda; genel, 
meslekî teknik ve özel eğitimlerine imkân sağlayacak yeteri kadar örgün ve yaygın eğitim 
kurumları bulunur. Bununla birlikte eğitim bölgesinde; öğrenci ve öğretmenlerin 
yararlanabileceği kapasitede bir kütüphane, eğitim araçları merkezî ve sosyal faaliyetlerini 
gerçekleştirebilecekleri mekân ve tesisler, ekipman odaları, bölgenin özelliğine göre eğitim 
öğretimi destekleyici diğer tesislerin bulunmasına özen gösterilir. Ayrıca, eğitim bölgelerinde; 
eğitim, öğretim, yönetim, plânlama, ölçme değerlendirme, halk eğitimi, program geliştirme, 
eğitim teknolojileri, rehberlik vb. konularda uzman kişilerden yararlanılır. 

 



Okul Bölgesinin Oluşturulması 

Madde 7- (1) Okul bölgesinin sınırları; okulun fizikî kapasitesi, eğitim personelinin 
durumu, çevrenin istek ve ihtiyaçları, ulaşım durumu, öğrenci alınacak çevre, diğer imkân ve 
şartlar dikkate alınarak eğitim kurumunun derece ve türüne göre belirlenir. 

Merkez Okullar 

Madde 8- (1) (Değişik ARALIK 2006/2591 TD) Merkez Okullar, Eğitim Bölgesi 
Danışma Kurulunun görüşleri dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı 
İlköğretim Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre oluşturulur. 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yönetim ve Kurullar 

Eğitim Bölgesinde Yönetim 

Madde 9- (1) Eğitim bölgesini koordinatör müdür, eğitim bölgesi müdürler kurulu ile 
eğitim bölgesi danışma kurulunun önerileri doğrultusunda yönetir. Koordinatör müdür bu 
görevinden dolayı millî eğitim müdürlüğüne karşı sorumludur. Birden fazla eğitim bölgesi 
bulunmayan il/ilçe merkezlerinde koordinatör müdürün görevini millî eğitim müdürlükleri 
yürütür. 

Koordinatör Müdürün Görevleri 

Madde 10- (1) Koordinatör müdür, eğitim bölgesi müdürler kurulu ile iş birliği içinde 
öncelikle eğitim bölgesinde bulunan; eğitim personelinin; eğitim araç-gerecinin, eğitim, 
sosyal ve sportif amaçlı kullanılacak fizikî kapasitenin, öğrenci sayılarının, eğitim 
kurumlarında uygulanan öğretim programı türlerinin ve ders saati sayılarının, 3308 sayılı 
Kanun gereği öğrenci gönderilen işletmelerdeki kapasite tespiti ve dağılımı ile her türlü 
ihtiyaç ve fazlalıkların envanterini çıkartır. 

(2) Koordinatör müdür, bütün bu kaynakların bölgede verimli, etkili ve ortak 
kullanımını sağlamak üzere eğitim bölgesi danışma kurulunun önerilerini de dikkate alarak 
eğitim bölgesi müdürler kurulu ile birlikte bir plân ve program yapar, millî eğitim müdürünün 
teklifi ve mülkî amirin onayından sonra uygular. 

(3) Koordinatör müdür gündemlerini belirleyerek eğitim bölgesi danışma kurulu ile 
eğitim bölgesi müdürler kurulu üyelerini toplantıya çağırır ve toplantılara başkanlık eder. 

(4) Ayrıca, eğitim bölgesindeki uygulamalarla ilgili olarak ders yılı sonunda eğitim 
bölgesi danışma kurulunun önerilerini de dikkate alarak eğitim bölgesi müdürler kurulu ile 
birlikte bir rapor hazırlar ve millî eğitim müdürüne sunar. 

 

 



Okul Bölgesinde Yönetim 

Madde 11- (1) Okul bölgesinde: 

a) Okul bölgelerinin yönetiminden okul derece ve türleri itibariyle ilgili okul müdürleri 
sorumludur. 

b) Taşıma yapılan okul bölgelerinin yönetiminden ise merkez okul müdürleri 
sorumludur. 

Okul Bölgesinde Kurulacak Kurullar 

Madde 12- (1) (Değişik: ARALIK 2006/2591 TD) Okul bölgesinde eğitimi 
planlamak, kalitesini yükseltmek, görüş ve öneriler geliştirmek, zümre ve branşlar arası 
iletişim ve iş birliğini sağlamak amacıyla Okul Zümre Başkanları Kurulu kurulur. 

Okul Öğrenci Kurulunun Oluşumu ve Görevleri 

Madde 13- Yürürlükten kaldırıldı. (ARALIK 2006/2591 TD) 

Okul Zümre Başkanları Kurulunun Oluşumu ve Görevleri 

Madde 14-(1) Okul zümre başkanları kurulu; zümre başkanları, bölüm şefleri ile okul 
rehber öğretmenlerinin temsilcisinden oluşur. Okul aile birliği ve okul öğrenci 
meclisince (1) seçilen ikişer temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılır. Üyeler, aralarından 
bir öğretmeni başkan, bir öğretmeni de yazman olarak seçer. 

(2) Okul zümre başkanları kurulu; zümre başkanları, bölüm şefleri ile okul rehber 
öğretmenlerinin temsilcisinden oluşur. Okul aile birliği ve okul öğrenci kurulunca seçilen 
ikişer temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılır. Üyeler, aralarından bir öğretmeni başkan, 
bir öğretmeni de yazman olarak seçer. 

(3) Okul zümre başkanları kurulu yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı 
başında ikinci yarıyıl başında, ders yılı sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Kararlar oy 
çokluğu ile alınır ve öğretmenlere duyurulur. 

Kurulun Görevleri : 

Okul zümre başkanları kurulu; 

a) Okuldaki eğitim ve öğretimin plânlanmasına, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve 
paylaşımı ile öğrenci başarısının arttırılmasına, 

b) Ders programları arasında ortak hedeflere ulaşılması amacıyla iş birliği yapılmasına, 

c) Okul bölgesinde bulunan kurulların, eğitimin kalitesini yükseltmeye yönelik görüş ve 
önerilerini değerlendirerek gerekli önlemlerin alınmasına, 

d) Öğretmenlerin yetişmede ihtiyaç duydukları alanlar ile zümreler ve branşlar için 
donatım önceliklerinin belirlenmesine, 



e) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre 
öğretmenleri ile iş birliği yaparak belirlenmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına, 

f) Standart başarı testlerinin uygulanmasıyla öğrencilerin genel başarı seviyelerinin 
belirlenmesine ve öğretim hizmetlerini değerlendirerek öğretimin kalitesinin yükseltilmesine 

ilişkin olarak okul yönetimine ve ilgili kurullara görüş ve önerilerde bulunur. 

Eğitim Bölgesinde Kurulacak Kurullar 

Madde 15- (1) Eğitim bölgesinde; 

a) Eğitim bölgesi zümre başkanları kurulu, 

b)Eğitim bölgesi danışma kurulu, 

c) Eğitim bölgesi müdürler kurulu, 

kurulur. 

Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulunun Oluşumu ve Görevleri 

Madde 16- (1) Koordinatör müdürün veya eğitim bölgesinde görevlendireceği bir okul 
müdürünün başkanlığında, bölgede bulunan okulların zümre başkanları, bölüm şefleri, 
koordinatör müdür tarafından belirlenen okulun, okul öğrenci meclisini(1) temsilen iki üye ile 
gerektiğinde aynı okulun rehber öğretmeninin katılımı ile oluşur. Ayrıca yine koordinatör 
müdürün belirlediği okulun, okul aile birliğini temsilen iki üye bu kurula gözlemci olarak 
katılır. 

(2) Eğitim bölgesi zümre başkanları kurulu, koordinatör müdür tarafından yapılacak 
plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ikinci yarıyıl başında, ders yılı sonunda ve 
ihtiyaç duyuldukça zümreler itibarıyla ayrı ayrı, ya da okul tür ve dereceleri itibarıyla toplanır. 
Toplantıda kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar değerlendirilmek üzere koordinatör 
müdüre sunulur. Kurulun sekreterya işlerini yürütecek personeli koordinatör müdür belirler. 

(3) Kurulun Görevleri: 

Eğitim bölgesi zümre başkanları kurulu; 

a) Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu 
güçlüklerin giderilmesine, 

b) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile bölgenin özellikleri incelenerek 
öğrencilerin başarılı olmaları konusunda alınması gereken önlemlere, 

c) Ders programlarının ve derslerin birbirlerine paralel olarak yürütülmesine, bölgede 
bulunan ders araçlarından lâboratuvar, spor salonu, kütüphane, işlik vb. imkânlardan bir 
program çerçevesinde plânlı bir şekilde yararlanılmasına, 



d) Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile zümre/sınıf öğretmenlerinin eğitim 
ihtiyaçları ve derslerde kullanılacak eğitim araç ve gerecine ilişkin donatım önceliklerinin 
belirlenmesine, 

e)Yıllık, ünite ve günlük plânlar ile gezi, gözlem, deney ve inceleme plânları arasında 
bölgede birlik ve koordinasyonun sağlanmasına, 

f) Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanmasına, 

g) Meslekî eserler ile eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmelerden öğretmenlerin 
bilgilendirilmesine, 

h) Bölgedeki eğitim ve öğretimin plânlanmasına, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve 
paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılmasına, 

i) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili 
sınıf/zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesine ve gerekli önlemlerin 
alınmasına, 

j) Bölgede, standart başarı testlerinin uygulanarak toplanan bilgilerle öğrencilerin genel 
başarı seviyesinin belirlenmesine, 

k) Öğretim programları ile öğretim hizmetlerinin değerlendirilerek öğretimin kalitesinin 
yükseltilmesine, 

l) İlköğretimdeki öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre orta öğretim kurumlarına 
geçişlerine kılavuzluk edecek tanıtıcı programların hazırlanmasına, 

m) Bölgenin eğitim ihtiyacı belirlenerek bu ihtiyacın giderilmesine 

ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunur. 

Eğitim Bölgesi Danışma Kurulunun Oluşumu ve Görevleri 

Madde 17- (1) Eğitim bölgesi danışma kurulu koordinatör müdürün başkanlığında; 

a) Eğitim bölgesinde bulunan eğitim kurumları müdürlerinin, 

b) Eğitim bölgesi zümre başkanları kurulunun kendi aralarından seçecekleri iki 
öğretmenin, 

c) Her derecedeki eğitim kurumunu temsilen koordinatör rehber öğretmenlerin kendi 
aralarından seçecekleri birer öğretmenin, 

d) Rehberlik Araştırma Merkezi müdürünün veya temsilcisinin, 

e) Yürürlükten kaldırıldı.( ARALIK 2006/2591 TD) 

f) Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi müdürünün veya temsilcisinin, 



g) Sivil Savunma Uzmanının, 

h) Bölgede yer alan mahalle ve köy muhtarlarını temsilen birer muhtarın, 

i) İlde faaliyet gösteren kamu çalışanları sendikalarından en çok üyeye sahip sendika 
temsilcisinin, 

j) Yerel yönetimi temsilen il genel ve belediye meclisinden birer üyenin, 

k) İlde faaliyette bulunan Esnaf ve Sanatkâr Odaları Başkanlığınca seçilecek bir 
temsilcinin, 

l) Eğitim bölgesi müdürler kurulu tarafından belirlenen ve bölgede faaliyet gösteren 
özel ya da kamu kurumu temsilcilerinin, 

m) Bölgede faaliyet gösteren ve eğitim bölgesi müdürler kurulunca seçilen gönüllü 
kuruluşlardan bir temsilcinin, 

n) İldeki Yüksek Öğretim Kurumu tarafından görevlendirilecek bir temsilcinin, 

o) Bölgede bulunan eğitim kurumlarının okul öğrenci kurulu, okul koruma derneği ve 
okul aile birliği başkanlarının kendi aralarında seçecekleri birer temsilcinin katılımı ile oluşur. 

(2) Kurul öğretim yılı başında, ikinci yarıyıl başında, ders yılı sonunda olmak üzere 
yılda üç kez toplanır. İhtiyaç duyuldukça koordinatör müdürün çağrısı üzerine toplanabilir. 
Kurulun seçimle gelen üyeleri bir yıllığına görev yapar. Kurul oy çokluğu ile karar alır. 
Kurulun sekreterya işlerini yürütecek personeli koordinatör müdür belirler. 

(3) Kurulun Görevleri: 

Eğitim bölgesi danışma kurulu; 

a) Örgün ve yaygın eğitimin, bölgenin istek ve ihtiyaçlarına, istihdam durumuna ve 
özelliklerine göre ilgili kurullarla iş birliği yaparak yönlendirilmesi, plânlanması ve 
yürütülmesine, 

b) Eğitim ve öğretimin kesintisiz ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli önlemlerin 
alınmasına, 

c) Bölgedeki eğitim kurumları arasında gerekli iş birliği ve koordinasyonun 
gerçekleştirilmesine, 

d) Eğitim bölgesinde Yüksek Öğretim Kurumlarıyla iş birliği yapılacak konuların 
belirlenmesine, 

e) Eğitim bölgesi içinde ve eğitim bölgeleri arasında dayanışma ve rekabeti sağlamak 
suretiyle eğitimde kalitenin yükseltilmesine, 

f) Eğitim kurumları dışında, bölgenin eğitime ayrılacak tüm potansiyel kaynaklarının 
seferber edilmesine, 



g) İlgili komisyonlarla iş birliği yaparak, öğrencilerin eğitim kurumlarına dengeli 
dağılımının sağlanmasına, 

h) Başta insan kaynağı olmak üzere diğer kaynakların eğitim kurumları arasında ayrım 
yapılmaksızın verimli, etkili ve ortak kullanımının sağlanmasına, 

i) Bölgenin eğitimine katkıda bulunacak okul ile toplum bütünleşmesinin sağlanmasına, 

j) Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitiminin sağlanmasına, 

k) Taşımalı eğitim vb. konularla ilgili önlemlerin alınmasına 

ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunur. 

(4) Bu kurul ayrıca, bölgenin ihtiyaç duyduğu bir konuda çalışma yapmak, kurula 
gerekli bilgi ve dokümanı sunmak, proje yapmak ve kurulun karar almasını kolaylaştırmak 
vb. amaçlarla öğretmenler, okul müdürleri ve diğer alan uzmanlarından proje ekipleri ve 
komisyonlar kurulmasına ilişkin de görüş bildirebilir. 

Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulunun Oluşumu ve Görevleri 

Madde 18- (1) Eğitim bölgesinin yönetiminde, koordinatör müdüre yardımcı olmak 
üzere koordinatör müdürün başkanlığında, bölgede bulunan eğitim kurumlarının müdürlerinin 
katılımı ile oluşur. Eğitim bölgesi müdürler kurulu, öğretim yılı başında, ikinci yarıyıl başında 
ve ders yılı sonunda toplanır. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır. İhtiyaç duyuldukça 
koordinatör müdürün çağrısı üzerine toplanabilir. Kurulun sekreterya işlerini yürütecek 
personeli koordinatör müdür belirler. 

(2) Kurulun Görevleri: 

Eğitim bölgesi müdürler kurulu; 

a) Eğitim kurumlarına öğrenci alınacak çevrelerin belirlenmesine, 

b) Merkez okulların oluşturulmasına, 

c) Bölgede eğitime ayrılacak kaynakların tespiti ile bunların bölgede ortak, etkili ve 
verimli kullanımı için program hazırlanmasına, 

d) Bölgede eğitim öğretimin kesintisiz ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli tedbirlerin 
alınmasına, 

e) Millî bayramların bölgede bütünlük içinde kutlanması için gerekli organizasyonun 
yapılmasına ilişkin, 

bu Yönerge kapsamında kurulan kurullar ile ilgili diğer kurul ve komisyonlara eğitim 
bölgesi danışma kurulunun görüşlerini de dikkate alarak önerilerde bulunur. 



(3) Ayrıca; eğitim bölgesi danışma kurulunun önerileri doğrultusunda eğitim bölgesi 
uygulama plân ve programını düzenler, ders yılı sonunda ise uygulamanın değerlendirme 
raporunu hazırlar. 

  

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Eğitim ve Öğretim, Çeşitli Hükümler ve Yürürlük  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Eğitim ve Öğretim 

Eğitim ve Öğretim 

Madde 19- (1) Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında eğitim bölgesi bir 
bütün olarak düşünülür. Bu çerçevede; eğitim kurumlarının bina ve tesisleri, araç gereç ve 
donatım malzemeleri ortak kullanılır. Ayrıca, etkili ve verimli olarak yararlanabilmek 
amacıyla öğretmen ve diğer personele bölge içinde birden fazla kurumda görev verilebilir. 

(2) Aynı eğitim bölgesinde bulunan öğrenciler, kayıtlı bulundukları okullarda öğretim 
görürler. Ancak, branşında öğretmeni olmayan dersleri bölge içindeki diğer okullardan 
alabilirler. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Madde 20-(1) Öğrenci ve veliler; eğitim bölgeleri ve uygulama konusunda, millî eğitim 
müdürlüğü yetkilileri ile eğitim bölgesinde yer alan eğitim kurumlarının yönetici ve 
öğretmenleri tarafından kitle iletişim araçları da kullanılarak bilgilendirilir. 

Madde 21-(1) Eğitim ve okul bölgesinde oluşturulan kurullarda alınan kararların 
ilgililere duyurulmasında okul ve bölge yönetimleri gerekli kolaylığı sağlar. 

Madde 22-(1) Eğitim bölgelerindeki bina, lojman ve ek tesislerin yapımı ile 
mevcutların kullanımının plânlanması ve donanımında bütün eğitim bölgesinin ihtiyaçları 
dikkate alınır ve eğitim kurumlarının kampus şeklinde oluşturulmasına özen gösterilir. 

Madde 23-(1) Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasında özel öğretim kurumları ile de 
iş birliği yapılabilir. 

Madde 24-(1) Bu Yönerge kapsamında oluşturulan kurulların çalışma takvimi ile ilgili 
düzenleme koordinatör müdür tarafından yapılır ve eğitim kurumlarına duyurulur. 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük 

Madde 25-(1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 26-(1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

________________________________________ 

(1)"Okul öğrenci kurulu ibaresi", ARALIK 2006 tarihli ve 2591 sayılı Tebliğler 
Dergisi'nde yayımlanan Yönerge değişikliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

 


