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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ  

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 

 Kanun Hükmünde Kararnamenin Tarihi : 25/8/2011 No : 652 

 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011 No : 6223 

 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 14/9/2011 No : 28054 

 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50   

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Görevler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhidi 

Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğ-

rultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, 

yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. 

Görevler 

MADDE 2 – (1) Millî Eğitim Bakanlığının görevleri şunlardır: 

a) Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, 

sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve 

küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donata-

rak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; 

öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek. 

b) Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejileri belirlemek, uygu-

lamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncel-

leyerek geliştirmek. 

c) Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekle-

riyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek. 

ç) Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit dere-

cede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygu-

lanmasını izlemek ve koordine etmek. 

d) Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime 

katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koor-

dine etmek. (1) 

e) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğre-

tim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek. 

f) Yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açılmasına 

izin vermek ve denetlemek. 

g) Yurtdışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanında-

ki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek. 

––––––––––––––––– 

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “özürlülerin” ibaresi 

“engellilerin” şeklinde değiştirilmiştir. 



1196 
 

ğ) Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın 

eğitim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve düzenlemelerini 

hazırlamak. 

h) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program ve denklik derecele-

rinin belirlenmesi ile yönetmeliklerinin hazırlanmasında işbirliğinde bulunmak. 

ı) Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, 

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve 

sorumlulukları yerine getirmek. 

i) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bakanlık Teşkilatı 

 

Teşkilat 

MADDE 3 – (1) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur. 

(2) Bakanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Bakan 

MADDE 4 – (1) Bakanlık teşkilatının en üst amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından ve 

emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakana karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki 

ve sorumluluklara sahiptir: 

a) Bakanlığı, Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirle-

nen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek. 

b) Bakanlığın görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uy-

gun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Bakanlık bütçesi-

ni hazırlamak, gerekli kanunî ve idarî düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler, 

amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlen-

dirmek. 

c) Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçir-

mek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini 

sağlamak. 

ç) Faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları ara-

sında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları (1)(2) 

MADDE 5 – (1) Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Ba-

kanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hüküm-

lerine, Bakanlığın amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu 

amaçla, Bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. 

Müsteşar, bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. 

(2) Müsteşara yardımcı olmak üzere yedi Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir. 

––––––––––––––––– 

(1) 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 

27 nci maddesiyle iki adet  daha Müsteşar Yardımcısı kadrosu ihdas edilerek Müsteşar Yardımcısı sayısı 

yediye çıkarılmıştır. 

(2) 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan “beş” 

ibaresi “yedi” şeklinde değiştirilmiştir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hizmet Birimleri 

 

Hizmet birimleri 

MADDE 6 – (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır: (1) 

a) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. 

b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. 

c) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. 

ç) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. 

d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 

e) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. 

f) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü. 

g) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. 

ğ) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 

h) (Ek: 1/3/2014-6528/15 md.)  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Mü-

dürlüğü. 

ı) (Ek: 1/3/2014-6528/15 md.) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü. 

i) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. 

j) Teftiş Kurulu Başkanlığı (2) 

k) Strateji Geliştirme Başkanlığı. 

l) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2) 

m) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü. 

n) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 

o) (Değişik: 1/3/2014-6528/15 md.) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. 

ö) (Değişik: 1/3/2014-6528/15 md.) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı. 

p) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

r) Özel Kalem Müdürlüğü. 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

MADDE 7 – (1) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve 

öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak. 

b) Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders 

kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna 

sunmak. 

c) İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddî yönden destek-

lenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

––––––––––––––––– 

(1) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle bu fıkraya (ğ) bendinden sonra gelmek üzere  

(h) ve (ı) bentleri eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (m) ve (n) bentleri, (o) ve 

(ö) bentleri olmak üzere değiştirilmiştir. 

(2) 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde 

yer alan “Rehberlik ve Denetim Başkanlığı” ibaresi “Teftiş Kurulu Başkanlığı” ve (l) bendinde yer alan 

“Hukuk Müşavirliği” ibaresi “Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.  
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

MADDE 8 – (1) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Ortaöğretim okul ve kurumlarının yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik poli-

tikalar belirlemek ve uygulamak. 

b) Ortaöğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-

gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

c) Ortaöğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddî yönden desteklenmesi ile 

ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

ç) (Mülga: 11/10/2011-KHK-662/78 md.) 

d) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)  

e) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)   

f) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)  

g) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)  

ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (1) 

MADDE 9 – (1) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim 

ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak. 

b) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların eğitim ve öğretim programlarını, 

ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

c) Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, meslekî eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler ge-

liştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek. 

ç) (Ek: 2/12/2016-6764/3 md.) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre aday 

çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak. (1) 

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. (1) 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

MADDE 10 – (1) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) İmam-hatip liselerinin yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belir-

lemek ve uygulamak. 

b) İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında din kültürü ve ahlâk eğitim ve öğretimine  

ait programlar ile ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye 

Kuruluna sunmak. 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.  

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 11 – (1) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) İlgili bakanlıklarla işbirliği içinde, özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, rehberlik ve araştırma 

merkezleri, iş okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri okul ve kurumların yönetimi-

ne ve öğrencilerin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak.  

b) İlgili bakanlıklarla işbirliği içinde, özel eğitim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programla-

rını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna 

sunmak. 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

––––––––––––––––– 

(1) 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına (c) bendinden 

sonra gelmek üzere (ç) bendi eklenmiş ve mevcut (ç) bendi (d) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.  
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Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

MADDE 12 – (1) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak 

amacıyla politikalar oluşturmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. 

b) Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek. 

c) Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatan-

daşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim vermek.  

ç) Yaygın eğitim ve öğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, 

eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

d) (Mülga: 2/1/2017-KHK-687/12 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7076/12 md.) 

e) (Mülga: 2/12/2016-6764/4 md.) 

f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü (1) 

MADDE 13– (1) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın ilgili birimleriyle işbirliği içinde, yükseköğretim dışındaki her kademedeki özel öğre-

tim kurumlarının açılmasına izin vermek ve bunları denetlemek.  

b) (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/78 md.) Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile 

gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, 

nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek.  

c) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunuyla Bakanlığa verilen görevleri ye-

rine getirmek. 

ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

(2) (Ek: 2/12/2016-6764/5 md.) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel 

barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmaz. Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara iş 

yeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça verilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu fıkranın 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

MADDE 14 – (1) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenmesine yönelik işleri yürütmek. 

b) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojileri ile bilişim ürünlerinin kullanılmasına yöne-

lik çalışmalar yürütmek. 

c) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)  

ç) Yaygın eğitim ve öğretime yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı program, film ve 

benzeri yayınları hazırlamak veya hazırlatmak, yayınlamak veya yayınlatmak. 

d) Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknoloji ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek. 

e) Eğitim ve öğretimde teknolojik imkânların tüm yurt çapında etkin ve yaygın biçimde kullanılma-

sını ve her öğrencinin bilgi teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak. 

f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

––––––––––––––––– 

(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 78 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendin-

den sonra gelmek üzere (b) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 
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Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

MADDE 15 – (1) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevleri 

şunlardır: 

a) Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik po-

litikaları oluşturmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

b) Bakanlık öğretmenleri ile talepleri hâlinde özel öğretim kurumları eğitim personeline 

yönelik olarak; meslek öncesi ve meslek içi eğitimi vermek veya verdirmek, gelişmeleri için 

kurslar açmak veya açtırmak, uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri 

etkinlikler düzenlemek. 

c) Öğretmenlere yönelik olarak verilecek eğitime ilişkin konularda inceleme ve araştırma-

lar yapmak. 

ç) Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum 

kuruluşları ile işbirliği yapmak; bunlarla ortak çalışma, araştırma, eğitim programları düzenlemek, 

danışma kurulları ve komisyonlar oluşturmak. 

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

(2) Öğretmenlere verilecek meslek öncesi, meslek içi ve diğer eğitimlere ilişkin usûl ve 

esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 15/A – (Ek: 1/3/2014-6528/16 md.)   

(1) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme, karşılaştırma sınavlarını 

planlamak, uygulamak ve değerlendirmek 

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen mesleğe 

giriş, yeterlik, görevde yükselme ve benzeri sınav hizmetlerini yürütmek 

c) Sınavlara ilişkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların ince-

lenmesi işlemlerini yürütmek 

ç) Genel Müdürlük tarafından yapılan sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak veya ha-

zırlatmak, denetlemek ve güvenli bir şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almak 

d) Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine araştırmalar yapmak veya yaptırmak 

e) Gerekli durumlarda oluşturulacak başvuru merkezleri ve sınav koordinatörlüklerinin 

koordinasyonunu sağlamak, sınavlarda görev alacak personeli belirlemek ve bu kişilere gerekli 

hizmet içi eğitimi vermek 

f) Genel Müdürlükçe yürütülen sınav, ölçme, değerlendirme, yerleştirme ve diğer hizmet 

bedellerini belirlemek, tahsil etmek ve döner sermaye hesabında tutmak 

g) Yapılan sınavların sonuçlarını değerlendirmek suretiyle eğitim politikalarının oluştu-

rulması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili hizmet birimlerine veri desteği sağlamak 

ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak 
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Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü 

MADDE 15/B – (Ek: 1/3/2014-6528/16 md.)   

 (1) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Yükseköğretim politikasının, strateji ve amaçlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve etki-

li bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği 

yapmak 

b) Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde ilgili birim, 

kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak 

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları 

yerine getirmek 

ç) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında 

Kanun hükümlerine göre yurt dışına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderileceklerin sayısı, 

eğitim alanları, gönderileceklerde aranacak nitelikler, yurt dışındaki öğrenim çalışmaları ve istih-

damlarının sağlanması ile ilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak 

d) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda 

dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak 

e) Bakanlığın yurt dışındaki okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders 

kitaplarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak, Talim ve Terbiye Kurulunun 

görüşüne sunmak 

f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

MADDE 16 – (1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlar-

dır: 

a) Bakanlığın Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilgili işbirliği çalışmaları 

ile ilgili mevzuat çerçevesinde ikili anlaşmalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

b) Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen ve uluslararası işbirliğine dayanan pro-

jelerin koordinasyonunu sağlamak. 

c) 16/12/1960 tarihli ve 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruk-

lu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanunla Bakanlığa verilen görevleri yerine 

getirmek. 

ç) Yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan veya ülkemiz tarafından yabancılara veri-

len burslarla, kendi hesabına öğrenim yapmak üzere ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere 

ilişkin görev ve hizmetleri yerine getirmek. 

d) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)  

e) Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve top-

luluklar ile diğer ülkelerle işbirliğine yönelik işleri yürütmek. 

f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
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Teftiş Kurulu Başkanlığı (1) 

MADDE 17 –(Değişik: 1/3/2014-6528/17 md.)     

(1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın veya Bakanın yetkili kılması üzerine Müsteşarın emri veya 
onayı ile Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:  

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, 
özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek 

b) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve 
tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik 

etmek 
c) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili 

birimlerle iş birliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, 
performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı 

olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek  
ç) Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve iş-

lemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla, 
Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini Bakanlık Maarif 

Müfettişleri aracılığıyla yapmak 
d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin 

rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini Ba-
kanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yürütmek 

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak 
(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep 

edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayıl-
masına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir. Bakanlık Maarif Müfettişleri, görevleri sırasında 

kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, 
evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanuni engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorun-

ludur. 
(3) (Değişik: 2/12/2016-6764/6 md.) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkan ile Başkanlık birimlerinde ve 

çalışma merkezlerinde görevli Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından 
oluşur. Başkanlığın görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, Başkanlık birimlerinde görevlendirilen müfettişle-

rin aynı zamanda çalışma merkezidir. 
(4) (Değişik: 2/12/2016-6764/6 md.) Teftiş Kurulu Başkanlığının ve çalışma merkezlerinin görev, 

yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş 
Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, 

görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler arasında yer değiştirmeleri ve diğer hususlar 
yönetmelikle düzenlenir. 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

MADDE 18 – (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 
15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.  

b) Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluştu-
rulmasına yönelik çalışmalar yapmak. 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

––––––––––––––––– 

(1) Bu madde başlığı “Rehberlik ve Denetim Başkanlığı”iken, 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 6 ncı 

maddesiyle metne işlendiği şekilde,  aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Rehberlik ve Denetim 

Başkanlığının görevleri şunlardır” ibaresi “Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın veya Bakanın yetkili kıl-

ması üzerine Müsteşarın emri veya onayı ile Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar” şeklinde, birinci 

fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrasında yer alan “Maarif Müfettişleri” ibareleri “Bakanlık Maa-

rif Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiştir. 
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Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (1) 
MADDE 19 – (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemle-

rinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hu-

kukî tedbirleri zamanında almak. 

b) Bakanlık hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tara-

fından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü 

mevzuat, sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü 

uyuşmazlığa ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî mütala-

asını bildirmek. 

c) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek, 

koordine etmek ve denetlemek. 

ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun ça-

lışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak. 

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen her türlü dava ve takip işleri ile diğer görevler, Bakanlığın 

Hukuk Müşavirleri ve Avukatları aracılığıyla yerine getirilir. Gerekli hâllerde dava ve takip işleri 

Hazine Avukatları aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlıkça belirlenecek usûl ve 

esaslar çerçevesinde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde 

öngörülen doğrudan temin usûlü ile avukatlar veya avukatlık ortaklıkları ile yapılacak avukatlık 

sözleşmeleri yoluyla yürütülür. 

(3) Davalarda temsil yetkisi bulunan Hukuk Müşavirleri ve Avukatların bir listesi Bakan-

lıkça ilgili Cumhuriyet başsavcılığı ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına verilir. Bu listelerin 

birer nüshası, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adlî yargı çevresinde, bölge idare mahkemesi 

tarafından idarî yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge 

adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri ilgili mahkemele-

rin başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. Listede isimleri yer alan Hukuk Müşavirleri 

ve Avukatlar, baroya kayıt ve vekâletname ibrazı gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanırlar. 

Temsil yetkisi sona erenlerin isimleri anılan mercilere derhal bildirilir. 

(4) Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı 

taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin Avukatlara dağıtımı hakkında, 2/2/1929 tarihli ve 1389 

sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun 

hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

 

––––––––––––––––– 

(1) Bu madde başlığı “Hukuk Müşavirliği”iken, 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 

metne işlendiği şekilde,  aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan birinci fıkrasında yer alan “Hukuk 

Müşavirliğinin görevleri şunlardır” ibaresi “Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlar-

dır” şeklinde değiştirilmiştir.  
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İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 

MADDE 20 – (1) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin gelişti-

rilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak. 

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürüt-

mek. 

c) Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak 

ve değerlendirmek. 

ç) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü (1) 

MADDE 21– (1) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  

a) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, 

temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yap-

tırmak.  

b) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yü-

rütmek.  

c) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.  

ç) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.  

d) Ders kitaplarını, kaynak ve yardımcı eğitim dokümanlarını, ders ve laboratuvar araç ve 

gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, makine, teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını temin etmek.  

e) Döner sermaye işletmesi kurmak ve Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili 

işleri yürütmek. (1) 

f) (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/78 md.) Bakanlığa ait sosyal tesislerle ilgili işleri yü-

rütmek.  

g) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

––––––––––––––––– 

(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 78 inci maddesiyle, bu  maddenin birinci fıkrasının (e) bendine 

“Bakanlığa” ibaresinden önce gelmek üzere “Döner sermaye işletmesi kurmak ve” ibaresi ile aynı fıkra-

ya (f) bendi eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.  
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Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı(1) 

MADDE 22 – (1) (Değişik cümle : 1/3/2014-6528/18 md.)  Bilgi İşlem Dairesi Başkan-

lığının görevleri şunlardır: 

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uy-

gulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konu-

sunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına 

uygun çözümler üretmek. 

b) Bakanlık birimleri ile taşra teşkilatının bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak 

ve işletimini sağlamak, Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek. 

c)  (Değişik : 1/3/2014-6528/18 md.)  Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve 

elektronik belge uygulamaları ile bilişim sistemleri (MEBBİS) ve e-okul uygulamalarını yürüt-

mek, geliştirmek ve bunlara ilişkin teknik çalışmaları yapmak. 

ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri 

tabanları oluşturmak. 

d) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve gün-

cellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev 

üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi 

eğitim almalarını sağlamak. 

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.  

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı(2) 

MADDE 23– (1) (Değişik cümle: 1/3/2014-6528/19 md.) İnşaat ve Emlak Dairesi Baş-

kanlığının görevleri şunlardır: 

a) Okul ve kurum binaları dâhil, taşınmazlara ilişkin her türlü satım, yapma, yaptırma, ba-

kım, onarım ve tadilat işlerini; bunlara ait kontrol, koordinasyon ve mimari proje çalışmalarını 

yürütmek. 

b) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek. 

c) Bakanlığa ait arsa, bina ve tesisleri, ilgili birimlerle koordine ederek, imar durumu ve 

uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit etmek ve programlamak. 

ç) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu her türlü tesis ve hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan okul 

ve eğitim yerleşkesi, sosyal donatı gibi eğitim tesislerini, Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazi, 

arsa ve binaların gerçek bedeli üzerinden devri karşılığında ve/veya bedeli Bakanlık bütçesinin 

ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye gelirlerinden karşılanmak 

üzere, kiralamak, satın almak, yapmak, yaptırmak veya düzenlenen protokoller çerçevesinde 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman 

ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına doğrudan yaptırmak ve bu amaçla yapılacak iş ve işlemleri yürütmek. 

d) Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak kullanı l-

mak kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralanmasına ilişkin işleri yürüt-

mek. 

––––––––––––––––– 
(1) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle bu maddenin başlığı “Bilgi İşlem Grup 

Başkanlığı” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

(2) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle bu maddenin başlığı “İnşaat ve Emlak Grup 

Başkanlığı” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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e) (…)(1) kamu kurumları arasında taşınmaz ve aynî hak devri ile Bakanlığa yapılacak ta-

şınmaz bağış işlemlerinin yürütülmesinde mevzuata yönelik değerlendirmeleri, teknik-ekonomik 

etütleri ve rantabilite hesaplarını yapmak, izlemek, her aşamada takip etmek ve yürütmek. 

f) (Mülga: 11/10/2011 - KHK - 662/78 md.) 

g) (Mülga: 11/10/2011 - KHK - 662/78 md.) 

ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

(2) Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya tahsisli taşınmazların kendisine tahsi-

sini veya devrini talep edebilir veya kullanım protokolleri yapabilir. Bu protokoller ile oluşan 

yükümlülüklerini Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, 

taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine sahip 

diğer kurum ve kuruluşlara yaptırabilir. 

(3) a) Yapılmasının gerekli olduğuna Bakanlık tarafından karar verilen eğitim öğretim te-

sisleri, Bakanlık tarafından verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, 

kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk 

tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı 

yaptırılabilir. 

b) Bu amaçla Maliye Bakanlığınca, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine Hazineye ait 

taşınmazlar bedelsiz devredilebilir. Bu taşınmazların sözleşme süresince amacı dışında kullanıla-

mayacağına, Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarından izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair 

tapu kütüğüne şerh konulur.  

c) Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel 

kişilerine ait olup olmadığı, bedelsiz Hazine taşınmazı devredilip devredilmediği, yatırımın mali-

yeti, eğitim öğretim donanımının bu kişiler tarafından sağlanıp sağlanmayacağı, kiralama konusu 

taşınmaz ve üzerindeki eğitim öğretim tesislerinde eğitim öğretim hizmetleri dışındaki hizmetle-

rin ve alanların işletilmesinin kiralayana verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır. 

(4) Bakanlığın kullanımında bulunan eğitim öğretim tesislerinin, öngörülecek proje ve be-

lirlenecek esaslar doğrultusunda yenilenmesi; tesislerdeki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki 

hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında, sözleşmeyle gerçek veya  özel hukuk tüzel kişilerine 

yaptırılabilir. 

(5) Birinci fıkra hariç bu maddeye göre yapılacak iş ve işlemler, 8/9/1983 tarihli ve 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi değildir. 

(6) Birinci fıkra hariç bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile ihale yönte-

mi; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinde aranılacak nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve ko-

nuya ilişkin diğer hususlar, Bakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşar-

lığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle dü-

zenlenir. 

 

––––––––––––––––– 

(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 78 inci maddesiyle, bu  maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde 

yer alan “Bakanlık taşınmaz ve demirbaşlarını sigortalatmak, kiraya vermek, işletmek,” ibaresi yürürlük-

ten kaldırılmıştır. 
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Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

MADDE 24 – (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin 

belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak. 

b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi 

edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri 

almak. 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 25 – (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Bakanın çalışma programını düzenlemek. 

b) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürüt-

mek. 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Bakanlık Müşavirleri 

MADDE 26 – (1) Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı 

olmak üzere otuz Bakanlık Müşaviri atanabilir. 

Ortak görevler(1) 

MADDE 27 – (1) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mes-

lekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Reh-

berlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, sorumluluk 

alanlarıyla ilgili konularda aşağıdaki görevleri de yerine getirirler: 

a) Eğitim ve öğretime ilişkin hedef, politika ve standartlar belirlemek. 

b) Eğitim ve öğretimi etkileyen faktörleri tespit etmek, toplum ve sektör bazında ihtiyaç 

ve beklentileri karşılamak üzere araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak.  

c) Öğrencilerin, plan ve programlarda tespit edilen amaçlar doğrultusunda yöneltme ve 

geliştirilmelerine ilişkin rehberlik çalışmaları yapmak. 

ç) Öğretim programları, ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları ile diğer ders araç ve 

gereçlerine yönelik araştırmalar yapmak, geliştirilmelerine katkı sağlayıcı çalışmalar yapmak ve 

ilgili birimlere sunmak. 

d) Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek. 

e) Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri ile ilgili 

ölçme ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek. 

f) Eğitim ve öğretim sürecine diğer kurum, kuruluş ve bireylerin katılımını sağlamak. 

g) Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, eğitim bina ve tesisleri ile eğitim araç ve gereçle-

rinin planlanması, projelendirilmesi ve üretilmesinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak. 

ğ) Eğitim ve öğretim kurumlarının öğretime açılması ve kapatılmasına ilişkin usûl ve 

esasları belirlemek. 

––––––––––––––––– 

(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 78 inci maddesiyle, bu  maddenin birinci fıkrasında yer alan 

“Din Öğretimi Genel Müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetle-

ri Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Millî Eğitim Şûrası 

 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı(1) 

MADDE 28 – (1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın bilimsel danışma ve 

inceleme  organıdır.(1) 

(2) Kurul, eğitim sisteminin tüm kademelerini temsil edecek nitelikte bir Başkan ile on 

üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyeleri dört yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında bir yıl 

olmak üzere en fazla üç defa uzatılabilir. Kurul Başkanı ve üyeleri, en az dört yıllık eğitim veren 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş, eğitim alanında yaptığı çalışma ve yayınlarla tema-

yüz etmiş; 

a) (Değişik: 1/3/2014-6528/20 md.) Öğretim üyeleri, 

b) En az on yıl süreyle öğretmenlik veya okul yöneticiliği yapmış olanlar, 

c) Kamu görevlileri, 

arasından seçilir. 

(3) (Değişik: 1/3/2014-6528/20 md.) Kurulda görüşülen konularla ilgili olarak Bakan 

onayı ile görevlendirilen ilgili birim amiri veya amirleri Kurul toplantısına katılır ve oy kullanır-

lar. 

(4) (Değişik: 1/3/2014-6528/20 md.) Kurul görüş ve inceleme sonuçlarını Bakana sunar. 

(5) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının çalışma usûl ve esasları, Başkan ve üyelerin 

diğer nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

(6) Talim ve Terbiye Kurulu, evrensel değer ve standartları gözönünde bulundurarak, ka-

lite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak 

amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

a) Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, 

hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşle-

rini Bakana sunmak.(1) 

b) Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardım-

cı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek, inceletmek ve sonucunu Bakana sunmak. (1) 

c) Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma 

ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunmak. 

ç) Eğitim ve öğretimle ilgili konularda Bakanlığın diğer birimleri tarafından oluşturulacak 

politika ve stratejilerin belirlenmesinde işbirliği yapmak. 

d) Millî Eğitim Şûrasının sekreterya hizmetlerini yürütmek. 

Millî Eğitim Şûrası 

MADDE 29 – (1) Millî Eğitim Şûrası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Eğitim 

ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla 

görevlidir. 

(2) Şûranın oluşumu ile çalışma usûl ve esasları yönetmelikle belirlenir. 
––––––––––––––––– 
(1) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan 

“karar” ibaresi “inceleme”, altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan “uygulama kararlarını Bakan ona-

yına sunmak” ibaresi “uygulamaya ilişkin görüşlerini Bakana sunmak”, aynı fıkranın (b) bendinde yer 

alan “nihaî şeklini vererek Bakanın onayına sunmak” ibaresi “sonucunu Bakana sunmak” şeklinde de-

ğiştirilmiştir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı ile Çalışma Grupları 

 

Taşra teşkilatı 

MADDE 30 – (1) Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya 

yetkilidir. 

(2) Her ilde ve ilçede bir millî eğitim müdürlüğü kurulur. İlçe millî eğitim müdürlükleri, 

görev ve hizmetleri yürütürken il millî eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin 

sosyal ve ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak, 

bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir. İş durumu-

na ve ihtiyaca göre millî eğitim müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe birimleri de kurulabilir. 

(3) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)  

Yurtdışı teşkilatı 

MADDE 31 – (1) Bakanlık, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşla-

rının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı 

teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

(2) (Ek: 1/3/2014-6528/21 md.) Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanabil-

mek için atanılan tarih itibarıyla en az bir yıldır fiilen Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında ya 

da üniversitelerde çalışıyor olmak ve görevlendirmenin yapılacağı ülkenin resmî dilini veya Al-

manca, Fransızca ya da İngilizce dillerinden birini bilmek şarttır. 

(3) (Ek: 1/3/2014-6528/21 md.) Ancak, ikinci fıkrada belirtilen dillerin resmî dil olarak 

konuşulduğu ülkelerde, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans 

veya doktora eğitimini tamamlayanlar; resmî dili Türkçe ve lehçesi olan ülkelere görevlendirile-

cekler ile Bakanlıkta daire başkanı ve üzeri görevlerde fiilen bulunmuş olanların yurt dışı teşkila-

tında sürekli görevle atanmalarında hizmet süresi ve yabancı dil şartı aranmaz. 

(4) (Ek: 1/3/2014-6528/21 md.) Yurt dışı sürekli görev süresi üç yıldır. Bu süre hizmetin 

gerektirdiği hâllerde Bakanın onayıyla bir katına kadar uzatılabilir. Daha önce yurt dışı sürekli 

göreve atananlar, yurt içi göreve dönmelerinin üzerinden en az iki yıl geçmeden yeniden atana-

mazlar. Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacaklarda aranacak yabancı dil seviyesi, 

personelin atanması, eğitimi, yeniden atanması, görevden alınması ile diğer hususlar Bakanlıkça 

hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. 

(5) (Ek: 1/3/2014-6528/21 md.) Türkiye’deki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından 

denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden 

lisans düzeyinde eğitimini başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz 

oturma ve çalışma izni bulunanlar, Bakanlıkça mahallînden sözleşmeli statüde öğretmen olarak 

istihdam edilebilir. Bunlara, ilgili ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci ka-

demesinden aylık alan bekâr meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylığının yüzde sekseni-

ni geçmemek üzere Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılır.  Bu kap-

samda istihdam edilecek personelin sayısı, nitelikleri, seçim usul ve esasları, görev yerleri ve 

süreleri, izinleri, görevlerinin sona erdirilmesi ve verilecek iş sonu tazminatı ile bu fıkranın uygu-

lanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir. 

Çalışma grupları 

MADDE 32 – (1) Bakanlık görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bu-

lunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör 

temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 33 – (1) Bakanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve 

programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere 

karşı sorumludur. 

Yetki devri 

MADDE 34 – (1) Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri, sınırlarını açıkça be-

lirtmek ve yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun 

araçlarla ilgililere duyurulur. 

Koordinasyon ve işbirliği 

MADDE 35 – (1) Bakanlık, hizmet ve görevleriyle ilgili konularda, diğer bakanlıkların ve kamu ku-

rum ve kuruluşlarının uyacakları esasları mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve 

koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

(2) Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, ilgili bakanlık-

lara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 

(3) Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlar. 

Düzenleme yetkisi 

MADDE 36 – (1) Bakanlık görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlen-

miş konularda idarî düzenlemeler yapabilir. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Personele İlişkin Hükümler 

 

Atama 

MADDE 37 – (1) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne 

İlişkin Kanunun eki cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır.  

(2) Bakan, gerekli gördüğü hâllerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde valile-

re devredebilir. 

(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı 

görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları 

çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. (İptal son cümle: Anayasa 

Mahkemesinin 6/2/2013 tarihli ve E:2011/123, K:2013/26 sayılı Kararı ile.: Yeniden Düzenleme: 

1/3/2014-6528/22 md.) Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz 

tatillerinde yapılır. 

(4) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet 

bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

(5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine geti-

rilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı 

kalmak kaydıyla, istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin 

verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine bu 

amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandık-

ları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, 

üçüncü yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen 

kadrolarına öncelikle atanırlar. 

(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Ba-

kanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları 

ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir. 



 

1209 
 

(7) (Değişik: 1/3/2014-6528/22 md.) İl Millî Eğitim Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yar-

dımcısı, İlçe Millî Eğitim Müdürü, İl ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü, Maarif Müfettişi, Okul 

ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların hizmet 

sürelerine ve/veya isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

(8) (Değişik: 1/3/2014-6528/22 md.) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürü-

nün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün 

inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. 

Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlen-

dirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu 

fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak 

doğurmaz. 

(9) (Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve 

kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslara-

rası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim 

reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık mer-

kez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri 

Bakan tarafından yapılır. (Ek cümle: 2/12/2016-6764/8 md.) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu-

nunun 38 inci maddesi kapsamında üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına bu okullar-

da okul müdürlüğü görevi verilebilir. 

(10) (Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğ-

retmenlerin dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara atanma ve görevlendirilmelerinde bu Ka-

nun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın sınavlar ve 

atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara yönetici 

görevlendirmeleri özlük hakları, atanma ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz. 

(11) (Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumlarının 

ve kendilerinin muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal 

hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Bakanlıkta görevlendirilebilirler. 

Kadrolar 

MADDE 38 – (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer 

hususlar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 

göre düzenlenir. 

(2) Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar; Maliye Bakanlığı ve Devlet Perso-

nel Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikte belirlenen norm 

kadro sayılarına uygun olarak öğretmen kadroları dışındaki kadrolar merkez ve taşra birimlerine, 

öğretmen kadroları ise branşlar esas alınarak okul ve kurumlara dağıtılır. Dağıtım cetvellerinin 

vizesine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. İl millî eğitim müdürlüklerine, 37 nci 

madde çerçevesinde aylıksız izne ayrılma talebinde bulunan öğretmenlerin izin verilmeden önce 

atamalarında kullanılmak amacıyla yeterli sayıda boş öğretmen kadrosu tahsis edilir. Kapatılan 

veya norm kadro sayısı azalan okul ve kurumların ihtiyaç fazlası boş öğretmen kadroları il millî 

eğitim müdürlüklerine aktarılır. 

––––––––––––––––– 

(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 78 inci maddesiyle, bu  fıkrada yer alan “İl millî eğitim müdü-

rü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “il eğitim denetmeni,”, “ilçe milli eğitim müdürü,” ibaresinden  son-

ra gelmek üzere “il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü,” ve “okul ve kurum müdürü” ibare-

sinden sonra gelmek üzere “ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı” ibareleri eklenmiştir.  
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Öğretmenlerin emekliliği 

MADDE 39 – (1) Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu ay-

lar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan perso-

nelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır. 

Uzman istihdamı (1) 

MADDE 40 – (1) Bakanlık merkez teşkilatında; Millî Eğitim Uzmanları ve Uzman Yardımcıları is-

tihdam edilir.(1) 

     (2) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)  

(3) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)  

(4) (Mülga: 1/3/2014-6528/26 md.)  

Bakanlık Maarif Müfettişleri ve çalışma merkezleri  (2)(3) 

MADDE 41 – (Ek: 1/3/2014-6528/23 md.) 

(1) (Değişik: 2/12/2016-6764/9 md.) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hiz-

metlerin rehberlik ve teftişini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde Bakan onayı ile çalışma merkezleri 

kurulabilir veya bu merkezler aynı yolla kaldırılabilir. Teftiş Kurulu Başkanlığında ve çalışma merkezlerinde 

yeterli sayıda Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı istihdam edilir. 

(2) (Değişik: 2/12/2016-6764/9 md.) Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için 657 

sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:  

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve iş-

letme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak. 

(3) Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına, öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti 

bulunanlar arasından ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar arasından da atama yapılabilir. (3) 

(4) Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla yapıla-

cak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazan-

dığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı 

verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar Bakanlık Maarif Müfettiş 

Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar. (3) 

(5) (Mülga: 2/12/2016-6764/9 md.) 

(6) (Değişik: 2/12/2016-6764/9 md.) Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yar-

dımcılarının görevlendirildikleri çalışma merkezinde en az bir yıl çalışmaları esastır. Başkanlık, hizmetin 

gereği ve ihtiyaç halinde bu süre kaydını gözetmeden Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfet-

tiş Yardımcılarının görevlendirildiği çalışma merkezini değiştirebilir. 

––––––––––––––––– 

(1) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle bu maddenin başlığında yer alan “ve Denet-

çi” ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan “ile Millî Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları” ibaresi 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu maddenin başlığı “İl Eğitim Denetmenle-

ri” iken “Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu madde başlığı 2/12/2016 tarihli 

ve 6764 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

(3) 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle, bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrala-

rında yer alan “Maarif Müfettiş Yardımcısı” ibareleri “Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı” şeklinde, 

dördüncü fıkrasında yer alan “Maarif Müfettiş Yardımcılığına” ibaresi “Bakanlık Maarif Müfettiş Yar-

dımcılığına” şeklinde değiştirilmiştir. 
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Sözleşmeli personel ve ek ödeme 

MADDE 42 – (1) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) 

(2) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (1) 

(3) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (1) 

(4) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (1) 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Özel eğitim giderleri (2) 

MADDE 43 – (1) Engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum 

veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî % 20 oranında engelli olduğu tespit 

edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları 

yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile 

özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen 

görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireylerin eğitim 

giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan 

ödenekten karşılanır. Bu engelli bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine 

göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 

görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir.  (3) 

(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı be-

yanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı 

ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilir. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile 

özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri 

iptal edilir. 

(3) (Ek: 2/12/2016-6764/10 md.) Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkez-

lerine veya birimlerine kayıt ve kabul işlemleri ile engelli birey ve eğitim personelinin ders devam 

takibi, 1/9/2018 tarihinden itibaren biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntü-

leme sistemi ile yapılır. Bu yöntemlerle ders devam takibi mümkün olmayan engelli bireylerin 

ders devam takibi ile kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemine ilişkin diğer 

usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.(4) 

 
––––––––––––––––– 
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenlemeler; 10/10/2013 tarihli ve 28791 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 

2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 

(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında “Özürlü”, 

“özürlü”, “özür grupları” ve “özür niteliğine” ibareleri sırasıyla “Engelliler için”, “engelli”, “engel 

grupları” ve “engelinin niteliğine” şeklinde değiştirilmiştir. 

(3) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 31/1/2017 tarihli ve 29965 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğine (Sıra No :5) bakınız. 

(4) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 183 üncü maddesiyle bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan 

“1/9/2017” ibaresi “1/9/2018” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sa-

yılı Kanunun 176 ncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. 
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Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 44 – (1) 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Mevzuatta anılan Kanuna yapılan atıflar bu 

Kanun Hükmünde Kararnameye veya ilgili hükümlerine; kapatılan kurul veya birimlere yapılan 

atıflar ilgisine göre bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan kurul veya birimlere yapılmış 

sayılır. 

(2) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) 

sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) 

sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. (1) 

(3) (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(4) (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

Telif ve sınav ücretleri ile yurt dışı okul giderleri 

EK MADDE 1 – (Ek: 1/3/2014-6528/24 md.; Değişik: 2/12/2016-6764/11 md.) 

(1) Bakanlık tarafından kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere, okul ve 

kurumların eğitim ve öğretim programları, taslak ders kitapları ve diğer yayınları ile eğitim araç 

ve gereçlerinin ve Bakanlıkça yapılan sınavların sorularının hazırlatılması veya inceletilmesi 

karşılığı ilgili mevzuat uyarınca ödenecek bedel ve telif ücretleri ile taslak kitap, ders kitabı, 

eğitim araç ve gereçlerinin inceleme işlerinde görev alanlara yapılacak ödeme döner sermaye 

hesabından karşılanır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeye ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakan-

lığının görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir.  

(2) Bakanlığa sunulan taslak ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin incelenme-

si ve Bakanlıkça yapılan sınavlar karşılığında Bakanlık döner sermaye hesabına yatırılacak bede-

lin tutarı ile tahsiline ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça tespit edilir.  

(3) 1416 sayılı Kanun uyarınca yapılan sınavlar da dahil olmak üzere Bakanlıkça yapılan 

merkezi sınavlarda görev yapan bina sınav sorumluları ile sınav koordinatörüne, sınav koordina-

tör yardımcılarına, bina yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağla-

yan kolluk kuvvetlerine, soruların hazırlanmasında kapalı dönem çalışanlara ve sınav sürecinde 

görev alan diğer personele döner sermaye hesabından sınav veya soru ücreti ödenir. Bakanlık 

merkez teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli çalışan personele sınav sorularının hazırlanmasına 

katkıları sebebiyle ayrıca soru ücreti ödenmez. Memuriyet mahalli dışına sınav görevi için görev-

lendirilenlere sınav ücreti dışında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine 

göre sadece yol gideri ödenir. Sınav ücretinin tutarı ile usul ve esasları; sınavın özelliği, sınava 

katılanların sayısı, sınav görevlilerinin görev ve yetkileri ile çalışma süresi, sınav yerinin özelliği 

ve merkezi sınavlarda sınav ücretinin ödenme kaynağı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle 

Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir.  

(4) Yurtdışında büyükelçilikler ve başkonsolosluklar aracılığıyla Bakanlığa bağlı olarak 

faaliyet gösteren okulların hizmet binası yapımı, donatımı, kefalet ücreti ve kira giderleri ile 

Bakanlıkça uygun görülen diğer ihtiyaçları Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten 

karşılanır. 
 

––––––––––––––––– 
(1) Bu fıkrada  yer alan kadrolarla ilgili olarak 14/9/2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.  
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EK MADDE 2- (Ek: 27/3/2015-6637/1 md.) (1) 

(1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin 

bölümüne eklenmiştir. 

EK MADDE 3- (Ek: 30/12/2015-6656/10 md.) (2) 

(1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ilişkin 

bölümüne eklenmiştir. 

EK MADDE 4- (Ek: 25/7/2016-KHK-668/4 md., Değiştirilerek kabul: 8/11/2016-

6755/4 md.) 

(1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş 

öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.  

(2) Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 

öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan 

Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun 

üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre 

atanır. Sözleşmeli öğretmenliğe yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. 

Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz. 

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler dört yıl süreyle başka bir yere ata-

namaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğ-

retmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen 

adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma 

süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğret-

men kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık 

hükümleri uygulanmaz.  

(4) Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların, 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında 

geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak 

kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandık-

ları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak 

kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsup-

laşma yapılmaz. 

(5) Bu madde kapsamında öğretmen kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. 

Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan 

toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-

nunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate 

alınır. 

––––––––––––––––– 

(1) Bu maddede yer alan kadrolar için 7/4/2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.  

(2) Bu maddede yer alan kadrolar için 9/1/2016 tarihli ve 29588 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.  
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(6) Bu madde kapsamında sözleşmeli öğretmenlerin atanacağı öğretmen kadroları, 190 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun 

olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas 

edilerek Millî Eğitim Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin 

ilgili bölümlerine eklenmiş ve öğretmen kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme 

gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, 

sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay 

içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

 (7) Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belir-

lenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygu-

lanmasına ilişkin diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle dü-

zenlenir. 

EK MADDE 5- (Ek: 2/12/2016-6764/12 md.) 

(1) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci 

fıkraları, 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 

beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları ile zorunlu öğretim kapsamında öğrenim gören öğrenciler 

hariç 10 uncu maddesi hükümleri Bakanlıkça yapılan merkezi sınavlar hakkında da uygulanır. 

(2) Bakanlık tarafından yapılan merkezi sınavlara ilişkin olarak birinci fıkra hükümlerinin 

uygulanmasında; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yapılan atıflar Bakanlığa 

yapılmış sayılır ve 6114 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki yetkiler Bakanlık, 

7 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları ile 10 uncu mad-

desinin beşinci fıkrasındaki yetkiler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

ve 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasındaki yetkiler Bakanlık Müsteşarı tarafından kullanılır.  

Öğretmenlerin aylık karşılığı okutacağı dersler  

EK MADDE 6- (Ek: 20/11/2017-KHK-696/130 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/121 md.) 

(1) Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler Bakanlık ta-

rafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. 

Yeniden yapılanma sürecinde görevlerin yürütülmesi 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan hükümlere göre 

Bakanlığın yeniden yapılanması tamamlanıncaya kadar, yeni kurulan birimlere ve kurullara veri-

len görevlerin, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce bu görevleri yerine 

getirmekte olan birimler, kurullar ve personel tarafından yürütülmesine devam edilir. 

Dava ve takip dosyalarının devri 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Maliye Bakanlığı uhdesinde Hazine Avukatları tarafından Ba-

kanlığı temsilen takip edilmekte olan dava dosyaları ve icra takiplerine ilişkin dosyalar, Maliye 

Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenecek esaslara göre bu Kanun Hükmünde Kararname-

nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa devredilir. Bu şekilde devredilen 

dava ve icra takipleri ile ilgili olarak devir tarihine kadar yapılmış her türlü işlem Bakanlık adına 

yapılmış sayılır. 
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Personele dair geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte 

Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı 

ve Üyesi, Genel Müdür, Teftiş Kurulu Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, 

Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı (anahizmet ve yardımcı hizmet birimi), Daire Başkanı, 

Bakanlık Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Şube Müdürü kadro-

larında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri 

hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı 

(anahizmet ve yardımcı hizmet birimi), Daire Başkanı, Şube Müdürü ve İl Müdürü kadrosunda 

bulunanlar ilgisine göre ekli (3) sayılı listede şahıslarına bağlı olarak ihdas edilen Genel Müdür 

Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ise aynı listede 

ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme 

gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu fıkra ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadroları ile şahsa 

bağlı kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksı-

zın iptal edilmiş sayılır.(1) 

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlıkta Eğitim Mü-

şaviri, Eğitim Ataşesi ve Eğitim Ataşe Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir 

işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bu kadrolarda bulunanlar, ilgili mevzuatına göre görev süre-

leri daha önce dolmamak kaydıyla, 1/7/2012 tarihini geçmemek üzere Eğitim Müşaviri, Eğitim 

Ataşesi ve Eğitim Ataşe Yardımcısı kadrolarına yeni bir atama yapılıncaya kadar bulundukları 

ülkelerdeki yurtdışı teşkilatına ait işleri yürütmeye devam eder. 

 (3) Birinci fıkraya göre Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılanların bu kadrolara 

atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek 

gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme 

ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla 

mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu 

tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldıkları yeni kadrolara ilişkin olarak aylık, ek 

gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme 

ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla 

mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından 

fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark 

kapanıncaya kadar ayrıca fark tazminatı olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında 

isteklerine bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara ata-

nanlara fark tazminatı ödenmesine son verilir. 

(4) Birinci fıkraya göre Bakanlık Müşaviri kadroları ile şahıslarına bağlı olarak ihdas edi-

len kadrolara atanmış sayılanlar, Bakan tarafından belirlenen birimlerde, Bakan tarafından belir-

lenen görevleri yürütür. 

(5) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Eğitim Müfettişi ve Eği-

tim Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, İl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen 

Yardımcısı kadrolarına, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle 

atanmış sayılır. Bunların Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcısı olarak geçirdikleri 

süreler, İl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçmiş sayılır. 

––––––––––––– 
(1) Bu fıkrada  yer alan kadrolarla ilgili olarak 14/9/2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.  
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 (6) Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kad-

rolarında bulunanlar, Rehberlik ve Denetim Başkanlığında ilgisine göre Millî Eğitim Başdenetçi-

si, Denetçisi ve Denetçi Yardımcısı kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları 

kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş, 

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler Rehberlik ve Denetim Başkan-

lığında Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcısı olarak geçmiş sayılır. 

(7) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakan-

lığına ait bölümünde yer alan boş ve dolu Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı, Eğitim 

Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcısı kadrolarının unvanı sırasıyla Başdenetçi, Denetçi, De-

netçi Yardımcısı, İl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak değiştirilmiştir.(1) 

Bütçe işlemleri 

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bakanlığın 2011 malî yılı harcamaları, 6091 sayılı 2011 Yılı 

Merkezî Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya 

kadar kapatılan birim ve kurulların 2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır. 

Kadro değişiklikleri 

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırla-

malara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece, dolu kadrolarda derece değişikliği 

yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

(2) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 6/2/2013 tarihli ve E:2011/123, K:2013/26 sayılı 

Kararı ile.) 

Düzenleyici işlemler 

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin 

düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut 

düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 

devam olunur. 

Yurtdışı teşkilatının düzenlenmesi 

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı ve yurtdışı birimlerinin 31/12/2012 

tarihine kadar kaldırılmasına, birleştirilmesine veya  bulundukları merkezler veya ülkelerin değiş-

tirilmesine Bakan yetkilidir. 

Sorunların giderilmesi 

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bakanlığın yeniden yapılanması sebebiyle gerçekleştirilen ka-

patma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri ile kadro, demirbaş devri ve benzeri 

hususlara ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakan yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek: 4/7/2012-6353/61 md.) 

(1) Bakanlığa tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 40.000 öğretmen 

kadrosuna, 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki 

sınırlamalara tabi olmadan 2012 yılı içinde atama yapılabilir. 

 

_________________________ 
(1) Bu fıkrada  yer alan kadrolarla ilgili olarak 14/9/2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.  
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Bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 10 – (Ek: 1/3/2014-6528/25 md.) 

(1) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü teşkilatlanıncaya kadar, bu Genel Müdür-

lüğe verilen görev ve hizmetler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve mevcut personel tarafından 

yapılmaya devam edilir. Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün 2014 mali yılı harcamaları, 

20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığı 

tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği ve Dış 

İlişkiler Genel Müdürlüğünün ödeneklerinden karşılanır. 

(2) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü teşkilatlanıncaya kadar, bu Genel 

Müdürlüğe verilen görev ve hizmetler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve mevcut personel 

tarafından yapılmaya devam edilir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014 

mali yılı harcamaları, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığı 

tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün öde-

neklerinden karşılanır. 

(3) Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında (…)(1) Grup Başkanı kadrolarında (…)(1) bulunanların 

görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. (…)(1) Grup Başkanı (…)(1) 

kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Grup Başkanı (…)(1) kadrolarına, (…)(1) hâlen 

bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ekli (3) sayılı liste ile ihdas 

edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal 

edilmiş sayılır.(1) 

(4) Bu madde uyarınca ekli (3) sayılı listede anılan kadrolara atanmış sayılan personelin yeni kadro-

larına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek göster-

ge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı 

uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas 

alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek 

ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla 

mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesinti-

ye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvan-

larında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark 

tazminatı ödenmesine son verilir. 

 (5) Üçüncü fıkraya göre ekli (3) sayılı listedeki Grup Başkanı (…)(2) kadrolarına atanmış sayılanlar 

(…)(2) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet içi eğitim enstitülerinde görev-

lendirilir. (İptal ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleler: Anayasa Mahkemesi’nin 13/7/2015 tarihli ve 

E:2014/88, K:2015/68 sayılı Kararı ile.)(2)   

__________ 

(1) Anayasa Mahkemesi’nin 13/7/2015 tarihli ve E.:2014/88, K.:2015/68 sayılı Kararı ile, bu fıkranın birinci 

cümlesinde yer alan “…Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Em-

lak Grup Başkanı ve…” ibaresi ile “…bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü kadrolarında…” ibaresinin ve ikinci cümlesinde yer alan 

“Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında  bulunanlar 

ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına,…”, “…ve İl Müdürü…”, “…ve İl Müdü-

rü…” ile “…, diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında bulu-

nanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına,…” ibareleri iptal edilmiştir. 

(2) Anayasa Mahkemesi’nin 13/7/2015 tarihli ve E.:2014/88, K.:2015/68 sayılı Kararı ile, bu fıkranın birinci 

cümlesinde yer alan “…ve İl Müdürü…”, “…ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa  bağlı Genel Müdür 

Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına atanmış sayılanlar…” ibareleri iptal edilmiştir.  
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 (6) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakan-

lığına ait bölümünde yer alan boş ve dolu İl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı 

kadrolarının unvanı sırasıyla Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı olarak değiştirilmiş-

tir. 

(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denet-

çisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlar Maarif Müfettişi, Millî Eğitim Denetçi Yar-

dımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Maarif Müfettiş Yardımcı-

sı kadrolarına, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayı-

lır. Bunların Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni, Millî Eğitim 

Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçirdikleri süreler, ilgisine göre 

Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı olarak geçmiş sayılır. Bu şekilde Maarif Müfettişi 

ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre söz konusu kadrolarına bağlı olarak 

mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının, atanmış sayıldıkla-

rı kadro unvanları için öngörülen mali haklar toplamı net tutarından fazla olması hâlinde, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihte anılan kadro unvanlarında bulunanlar hakkında (Millî Eğitim 

Denetçi Yardımcılığından Maarif Müfettişliği kadrolarına atananlar dâhil), atanmış sayıldıkları 

kadroda bulundukları sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan 

mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

(8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür 

Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanla-

rın görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. 

Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk 

ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. 

 (9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; bir defaya mahsus ol-

mak ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı-

na ait bölümünde yer alan Millî Eğitim Uzmanı unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek 

üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve 

belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 

ncımaddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendin-

de belirtilen kadrolara atanmış olanlar, Bakanlığın görev alanı ile ilgili dallarda doktora yapmış 

olmak kaydıyla üniversite öğretim elemanları ile öğretmenler arasından Bakanlıkça belirlenen 

esas ve usullere göre yapılacak sınavda başarılı olanlar Millî Eğitim Uzmanı olarak atanabilir. Bu 

şekilde atanacakların mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları ve Bakanlıkça belir-

lenecek düzeyde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya dil yeterliği 

bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye 

sahip olmaları gerekir. 
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Kalkınmada öncelikli yörelerde sözleşmeli öğretmen istihdamı  

GEÇİCİ MADDE 11- (Ek: 15/8/2016-KHK-674/2 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-

6758/2 md.)  

(1) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet 

gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/3/2014 tarihi itibarıyla eğitim per-

soneli olarak çalışmakta olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir sosyal güven-

lik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olup bu iş yerle-

ri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olanlar-

dan Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı hariç öğretmen kadrosuna atanabilmek için ara-

nan özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartları taşıyanlar 

arasından Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren altı ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı 

olanlar, başarı sırasına göre ek 4 üncü madde kapsamında istihdam edilmek üzere kalkınmada 

birinci derecede öncelikli yörelerdeki boş sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atanabilir. 

Personele ilişkin geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 12- (Ek: 2/12/2016-6764/13 md.) 

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;  

a) I. Hukuk Müşaviri ile Rehberlik ve Denetim Başkanı kadrolarında görev yapan perso-

nelin görevleri sona erer ve bunlar hakkında 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 18 inci 

maddesine göre işlem tesis edilir. 

b) Maarif Müfettişleri illerde il müdürüne bağlı olarak inceleme, araştırma rehberlik hiz-

metleri ile il müdürünün vereceği diğer görevleri yapar. Maarif müfettişlerinin çalışma usul ve 

esasları yönetmelikle belirlenir.  

c) Maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısı kadrolarının herhangi bir sebeple bo-

şalması halinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

ç) (b) bendi kapsamında görev yapan maarif müfettiş yardımcılarından yeterlilik sınavına 

girebilmek için gerekli olan süreyi tamamlayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki 

mevzuat hükümlerine göre yeterlilik sınavında başarılı olmaları halinde bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce emsali maarif müfettişlerinin tabi olduğu özlük haklarından yararlanır. 

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; 190 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bakanlığa ait bölümünde yer alan Bakanlık Maarif 

Müfettişi unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, Maarif Müfettişi, Eğitim Müfet-

tişi, Millî Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni unvanlarını ihraz etmiş olup halen Bakanlık 

teşkilatında görevli olanlar ile Bakanlık teşkilatında şube müdürü ve üstü kadrolarda fiilen çalı-

şanlar ve millî eğitim uzmanı ile millî eğitim uzman yardımcılarından yönetmelikte belirlenen 

yabancı dil ve tez şartını karşılayanlar arasından yapılacak mülakatta başarılı olanlar, 9/3/2016 

tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen atama sayı sınırla-

rına tabi tutulmaksızın Bakan Onayı ile Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanabilir. Bakanlık 

teşkilatında halen şube müdürü ve üstü kadrolarda çalışanlar ile millî eğitim uzmanı ve millî 

eğitim uzman yardımcıları arasından yapılacak atamaların sayısı, ihdas edilen Bakanlık Maarif 

Müfettişi kadro sayısının yüzde beşini geçemez. Bu fıkra uyarınca yapılacak mülakat, adayın;  
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a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,  

b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fi-

ziki görünümünün,  

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,  

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,  

d) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, 

puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir. Mülakat komisyonu başkan ve üye-

leri tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Mülakat komisyonunun oluşturulması 

ile komisyonun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 13- (Ek: 20/11/2017-KHK-696/131 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-

7079/122 md.)  

(1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen olağanüs-

tü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler uyarınca Hazineye veya 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen taşınmazlardan eğitim ve öğretim kurumu olarak veya 

öğrenci barınma hizmeti sunmak amacıyla kullanılacak olan binalarda, plan, yapı ruhsatı ve yapı 

kullanma izni aranmadan, çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri veya riskli 

yapıların tespiti için lisanslandırılan bürolar ya da üniversitelerin ilgili bölümlerince Deprem 

Bölgelerine Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin mevcut binalara ilişkin gereklerinin karşı-

landığına dair düzenlenen teknik rapor üzerine kurum açılış işlemleri yapılır. 

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.  

GEÇİCİ MADDE 14- (Ek: 20/11/2017-KHK-696/131 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-

7079/122 md.)  

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen-

liğine atanmış olanların, mezun oldukları fakülte veya bölüme bakılmaksızın atanmaya ilişkin 

diğer şartları taşımak kaydıyla atama işlemlerinin geçerliliği devam eder. 
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GEÇİCİ MADDE 15- (Ek: 21/3/2018 – 7103/92 md.)  

(1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 

uncu maddesi kapsamında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev 

yapmış olanlar; başvuru tarihinin son günü itibarıyla bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigor-

ta primi ödenmiş olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen 

genel şartlar ile öğretmenliğe atanabilmek için aranan özel şartları taşımaları, herhangi bir sosyal 

güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları 

ve Kamu Personel Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış 

olmaları kaydıyla, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre ek 4 üncü madde 

uyarınca öğretmen unvanlı vize edilmiş pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edile-

bilir. Bakanlıkça belirlenecek alanlarda olmak üzere bu kapsamda istihdam edilebilecek sözleş-

meli öğretmen sayısı 5.000’i geçemez. 

 
Yürürlük 

MADDE 45 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 46 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürü-

tür. 
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(1) SAYILI CETVEL  

(Değişik: 2/12/2016-6764/14 md.) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATI 
 

 

Müsteşar Talim ve Terbiye 

Kurulu 
Müsteşar  
Yardımcısı 

Hizmet Birimleri 

Müsteşar Talim ve Terbiye 

Kurulu 
Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 
  

1) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 
2) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
3) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğü 
4) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
5) Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz-

metleri Genel Müdürlüğü 
6) Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü 
7) Özel Öğretim Kurumları Genel 

Müdürlüğü 
8) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 

Genel Müdürlüğü 
9) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştir-

me Genel Müdürlüğü 
10) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
11) Yükseköğretim ve Yurt Dışı 

Eğitim Genel Müdürlüğü 
12) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 

Genel Müdürlüğü 
13) Teftiş Kurulu Başkanlığı 
14) Strateji Geliştirme Başkanlığı 
15) Hukuk Hizmetleri Genel Müdür-

lüğü  
16) İnsan Kaynakları Genel Müdür-

lüğü 
17) Destek Hizmetleri Genel Mü-

dürlüğü 
18) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
19) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkan-

lığı 
20) Basın ve Halkla İlişkiler Müşa-

virliği 
21) Özel Kalem Müdürlüğü 
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(II) SAYILI CETVEL 

(Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) 

 

 
 
 

652 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN 

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ  

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE 

 

Değiştiren 

Kanunun/KHK’nin veya 

Anayasa Mahkemesi 

Kararının Numarası 

652 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen 

maddeleri 

Yürürlüğe 

Giriş 

Tarihi 

KHK/662 8, 13, 21, 23, 27, 37 2/11/2011 

KHK/666 42, (II) sayılı Cetvel 

14/1/2012 
tarihinden geçerli 

olmak üzere 

2/11/2011 

6353 37, GEÇİCİ MADDE 9 12/7/2012 

6462 2, 43 3/5/2013 

6495 17, 40 2/8/2013 

Anayasa Mahkemesi’nin 

27/12/2012 tarihli ve  

E.: 2011/139, K.: 2012/205 

sayılı Kararı 

42 10/10/2013 

Anayasa Mahkemesi’nin 

6/2/2013 tarihli ve  

E.: 2011/123, K.: 2013/26 

sayılı Kararı 

37, GEÇİCİ MADDE 5 31/12/2013 

6528 
6, 8, 14, 15/A, 15/B, 16, 17, 22, 23, 28, 30, 31, 37, 

40, 41, Ek Madde 1, GEÇİCİ MADDE 10 
14/3/2014 

6637 EK MADDE 2 7/4/2015 

Anayasa Mahkemesi’nin 

13/7/2015 tarihli ve  

E.: 2014/88, K.: 2015/68 sayılı 

Kararı 

GEÇİCİ MADDE 10 24/7/2015 

6656 EK MADDE 3 9/1/2016 

KHK/668 EK MADDE 4 27/7/2016 

KHK/674 GEÇİCİ MADDE 11 1/9/2016 

KHK/676 EK MADDE 4 29/10/2016 

6755 EK MADDE 4 24/11/2016 

6758 GEÇİCİ MADDE 11 24/11/2016 

6764 

5, 6, 9, 12, 13, 17, 19, 37, 41, 43, EK MADDE 1, 

EK MADDE 5, GEÇİCİ MADDE 12, EK (I) 

SAYILI CETVEL 

9/12/2016 

KHK/687 12 9/2/2017 
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Değiştiren 

Kanunun/KHK’nin veya 

Anayasa Mahkemesi Kararının 

Numarası 

652 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen 

maddeleri 

Yürürlüğe 

Giriş Tarihi 

KHK/694 43 25/8/2017 

KHK/696 
EK MADDE 6, GEÇİCİ MADDE 13, GEÇİCİ 

MADDE 14 
24/12/2017 

7076 12 8/3/2018 

7078 43 8/3/2018 

7079 
EK MADDE 6, GEÇİCİ MADDE 13, GEÇİCİ 

MADDE 14 
8/3/2018 

7103 GEÇİCİ MADDE 15 27/3/2018 

 


