
LKÖ RET M VE E M KANUNU (1)

——————————

(1) a) 12/10/1983 tarih ve 2917 Say l  Kanunun Ek 1 inci maddesi gere ince bu Kanunda geçen 
"ilkö retim müdürü" deyimi "ilçe e itim müdürü", "ö retmenevi" deyimi "ö retmen lojman " olarak 
de tirilmi  olup Kanun metnine i lenmi tir. 

b)  Bu Kanunda birlikte  veya ayr  ayr  geçen " lkokul” ve "ortaokul" ibareleri, 16/8/1997 tarih 4306 
say l  Kanunun 8 inci maddesiyle " lkö retim okulu" olarak de tirilmi  ve metne i lenmi tir. 

Madde 1 – lkö retim, kad n erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve 
ahlaki geli melerine ve yeti melerine hizmet eden temel e itim ve ö retimdir. 

Madde 2 – lkö retim, ilkö renim kurumlar nda verilir; ö renim ça nda bulunan k z ve erkek 
çocuklar için mecburi, Devlet okullar nda paras zd r. 

Madde 3 – (De ik: 30/3/2012 - 6287/1 md.) Mecburi ilkö retim ça  6-13 ya  grubundaki 
çocuklar  kapsar. Bu ça  çocu un 5 ya n  bitirdi i y n eylül ay  sonunda ba lar, 13 ya n  bitirip 14 ya na 
girdi i y n ö retim y l  sonunda biter.

Madde 4 – Türk vatanda  z ve erkek çocuklar ilkö renimlerini resmi veya özel Türk ilkö retim 
okullar nda yapmakla mükelleftir. 

Madde 5 – Mecburi  ö retim ça nda olup da, memleket d nda olmak, oturdu u yerde okul 
bulunmamak veya sa k durumu dolay siyle ilkö retim okuluna devam edemiyen vatanda lardan özel olarak 

retim görenler, imtihanla ve ya lar na göre lay k olduklar  ilkö retim  okulu  s flar na veya mezuniyet 
imtihanlar na al rlar. 

NC  BÖLÜM 

Te kilat 

Madde 6 – (De ik: 12/10/1983 - 2917/2 md.) 

lkö retim kurumlar unlard r: 

a) Mecburi olanlar: 

(1) (Mülga: 16/8/1997 - 4306/9 md.) 

(2) lkö retim okullar  (gündüzlü, pansiyonlu, yat l  ilkö retim okullar  ve gezici okullar), 

(3) (Mülga: 16/8/1997 - 4306/9 md.) 
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(4) Yeti tirici ve tamamlay c  flar ve kurslar, 

(5) Özel e itime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve s flar. 

b) ste e ba l  olanlar: 

(1) Okul öncesi e itim kurumlar , 

(2) Tamamlay c  flar ve kurslar. 

Madde 7 – (De ik: 30/3/2012 - 6287/2 md.) lkö retim; 1 inci maddede belirtilen amac  
gerçekle tirmek için kurulmu  dört y l süreli ve zorunlu ilkokul ile dört y l süreli ve zorunlu ortaokuldan 
olu an bir Milli E itim ve Ö retim Kurumudur.

Madde 8 – (Mülga: 16/8/1997 - 4306/9 md.) 

Madde 9 – (De ik: 12/10/1983 - 2917/3 md.) 

(De ik: 30/3/2012 - 6287/3 md.) lkö retim kurumlar n ilkokul ve ortaokul olarak ba ms z 
okullar hâlinde kurulmas  esast r. Ancak imkân ve artlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte 
de kurulabilir.

(Mülga: 16/8/1997 - 4306/9 md.) 

Nüfusun az veya da k oldu u yerlerde; köyler grupla larak, merkezi durumda olan veya 
durumu uygun bulunan köylerde ilkö retim bölge okullar  ve bunlara ba l  pansiyonlar, grupla rman n 
mümkün olmad  yerlerde ise yat l  ilkö retim bölge okullar  veya gezici okullar aç labilir. Gezici okullarda 
gezici ö retmenler görevlendirilir. 

Bu okullarda yeti tirici s flar ve kurslar da aç labilir. 

ehir ve kasabalarda, ihtiyaca göre yat l  veya pansiyonlu okullar kurulabilir. 

Madde 10 – Bir köy halk , i  ve üretim hayat n gere i olarak veya ola anüstü sebeplerle yayla, 
otlak ve ba  gibi yerlere ta nd nda köy okulu da, köy halkiyle birlikte göçecek ekilde düzenlenmi  olmal  
ve gidilen yerde hemen günlük çal mas n  ve görevini devam ettirmelidir. 

Madde 11 – Yeti tirici ve tamamlay c  flar ve kurslar, mecburi ilkö renim ça nda bulunduklar  
halde, ö renimlerini ya tlar yle birlikte zaman nda yapmam  olan çocuklara k sa yoldan ilkö renim vermek 
ve ayr ca yeti melerine lüzum görülen çocuklar  ilkö retim okuluna haz rlamak veya ilkö retim okulunu 
bitirmi  olup da henüz mecburi ö renim ça nda bulunan ve üst dereceli ö renim kurumlar na gidemiyecek 
olanlar n genel bilgilerini art rmak ve kendilerine i  ve üretim hayat nda faydal  olacak bilgi ve maharetleri 
kazand rmak amac yle gerçek ve tüzel ki ilerle, belediyeler, özel idareler ve Devlet taraf ndan aç labilir. 

Madde 12 – Mecburi ilkö renim ça nda bulunduklar  halde zihnen, bedenen, ruhan ve sosyal 
bak mdan özürlü olan çocuklar n özel e itim ve ö retim görmeleri sa lan r. 

Madde 13 – Okul öncesi kurumlar nda mecburi ö renim ça na gelmemi  olan çocuklar e itilir. 

ste e ba l  tamamlay c  flarda ve kurslarda, ilkö renim ça  d na ç km  olup da üst dereceli 
renim kurumlar na gidememi  olan yurtda lardan genel bilgilerini art rmak ve kendilerinin daha iyi bir i  

ve üretim unsuru olarak yeti tirilmeleri amaciyle ö retim yap r. 

Bu kurumlar gerçek ve tüzel ki ilerle belediyeler, özel idareler ve Devlet taraf ndan aç labilir. 

NC  BÖLÜM 

lde lkö retim Görevlileri 

Madde 14 – (De ik: 12/10/1983 - 2917/4 md.) 
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(...) (De ik: 30/3/2012 - 6287/4 md.) (1) lkokullar ve ortaokullar birlikte veya ayr  olu lar na, 
büyüklü üne, anas flar  ve  özel  e itim  s flar n bulunu una  göre,  ilkö retim kurumlar nda  a a daki 
görevliler bulunur: 

a) Müdür ve müdür yard mc lar , 

b)  Ö retmenler; s f, bran ,  okul  öncesi  e itim, özel e itim ö retmenleri ile gezici ö retmenler ve 
usta ö reticiler, 

c) Rehberlik uzmanlar , 

d) Sa k, teknik, genel idare ve yard mc  hizmetler s flar na dahil personel ile e itim faaliyetlerinin 
gerektirdi i di er personel. 

lkö retim kurumlar ndaki görevlilerin nitelikleri, görev ve yetkileri ile atanma usul ve esaslar  
yönetmelikle tespit edilir. (2)

Madde 15 – 22 – (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.) 

Madde 23 – (Mülga: 3/4/1998 - 4359/16 md.) 

Madde 24 – 25 – (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 Md.) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

lkö retim Kurullar  

Madde 26 – 39 – (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

  Okul Öncesi E itim ve Ö retim Kurumlar  ile lkö retim Okullar n 

Aç lma, Kapanma ve Ö retime Ara Verme Zamanlar  

Madde 40 – 41 – (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.) 

Madde 42 – (De ik: 12/10/1983 - 2917/6 md.) 

lkö retim kurumlar n aç lma, kapanma ve ö retime ara verme zamanlar  Milli E itim Bakanl nca 
kar lacak yönetmelikle düzenlenir. 

Madde 43 – lkö retim okullar n yaz tatili, s navlar n bitimi tarihinden yeni ö retim  y n ba na 
kadar sürer. 

a) Ö retmenler, yaz tatili içinde aral ks z iki ay izinlidirler. 

Ancak, bu iki ayl k izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlar nda yönetmeli inde saptanacak 
meslekle ilgili çal malara kat lmakla yükümlüdürler. 

b)  Tek ö retmenli okullarda görevli ö retmenlerin yaz tatili izinleri, bölge ilkö retim müfetti leriyle, 
lçe e itim müdürü taraf ndan okul ve kurumlar n korunmas  da gözönünde tutularak ayarlan r. 

——————————

(1) Bu  f kradaki "ilkokullar ve ortaokullar birlikte veya ayr  olu lar na" ibaresi; 30/3/2012 tarihli ve 
6287 say l  Kanunun 4 üncu maddesi ile kabul edilmi  olup, metne i lenmi tir. 
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(2) Bu hükmün uygulanmas nda ek 3 üncü maddeye bak z. 

c) Okul müdürleriyle müdür yard mc lar  tatil aylar nda okul i lerini ayarlamak ve düzenlemek art  
ile, s ra ile izinlerini kullan rlar. 

Madde 44 – retmenler kanunlarla kendilerine verilen i lerden ba ka, meslek d  her hangi bir 
görevle yükümlü tutulamazlar. 

Madde 45 – (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.) 

BE NC  BÖLÜM 

Kay t ve Kabul 

Madde 46 – Her  çocuk,  mecburi  ilkö renim ça na girdi i  ö retim  y l  ba nda 3 üncü madde 
gere ince ilkö retim okuluna kay t ve kabul edilir. Her veli yahut vasi veya aile ba kan , çocu unu 
zaman nda ilkö retim okuluna yazd rmakla yükümlüdür. 

Bu kanunda sözü geçen "aile ba kan " deyiminden maksat, veli veya vasi durumunda bulunmad  
halde ilkö retime devama mecbur olan çocuklar  sürekli olarak yan nda bulunduran veya bar nd ran, yahut 
da çal rand r. 

Mecburi ö renim ça n  bitirdi i ö retim y l  sonuna kadar ilkö retim okulunu bitiremiyen çocuklar n 
ilkö renimlerini tamamlamak üzere en çok iki ö retim y l  daha okula devamlar na izin verilir. 

Bu iki y ll k uzatma sonunda da okulu bitiremiyen çocuklara tasdikname verilerek, kay tlar  silinir. 

Madde 47 – Bir  ö retim  y , okulda, derslerin ba lamas ndan bir hafta önceki tarihten, son s f 
navlar n bitti i güne kadarki süredir. 

Madde 48 – Her y l derslere ba lamadan en az 15 gün önce, muhtarlar okul müdürüyle i  birli i 
yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi ö renim ça nda bulunan çocuklar n künyelerini gösterir üç nüsha 
çizelge haz rlay p birer nüshas n  okul idarecilerine ve ilçe e itim müdürlü üne  verir.  Di er nüshas n  da 
yanlar nda saklarlar. Çocuklar n  zaman nda okula yazd rmalar ,  veli  yahut  vasi  veya  aile  ba kanlar na 
bildirir ve ilan ederler. 

Mecburi  ö renim ça nda olup da belirli zaman içersinde okula yazd lm yan çocuklar , okul 
müdürleri kendiliklerinden okula kaydeder ve devam ettirilmesini veli yahut vasi veya aile ba kanlar na 
bildirirler. Bu gibi çocuklar yine de okula gelmezlerse; haklar nda devams z ö renciler gibi i lem yap r. 

Madde 49 – Nüfus hüviyet cüzdan  bulunm yan veya henüz nüfus kayd  yapt lmam  bulunan 
çocuklar n ya lar , çocuklar görülmek suretiyle, ihtiyar kurullar nca tayin ve tesbit olunarak bunlar da 
mecburi ö renim ça nda olanlar çizelgesine yaz rlar. 

Madde 50 – Birle tirilmi  flar da dahil olmak üzere bir ö retmene dü en ö renci say s  40 dan 
fazla olamaz. 

Madde 51 – Her  y l Eylül ay n üçüncü haftas  lkö retim haftas " r. Milli E itim Bakanl nca 
haz rlanacak programa göre hafta içinde türlü yollarla ilkö retimin önemi belirtilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Okula Devam 

Madde 52 – Her  ö renci velisi yahut vasisi veya aile ba kan  çocu unun mecburi ilkö retim 
kurumuna muntazaman devam n  sa lamakla ve özrü yüzünden okula gidemiyen çocu un durumunu en geç 
üç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür. 

Mülki amirler, ilkö retim müfetti leri  ve  zab ta te kilat  ilkö renim ça ndaki çocuklar n mecburi 
ilkö retim kurumlar na devamlar n  sa lamakla veli yahut vasi veya aile ba kanlar na ve okul idarelerine 
yard mla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler. 

Sayfa 4 / 14lkö retim ve E itim Kanunu

19.08.2013http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html



Madde 53 – (De ik: 12/10/1983 - 2917/7 md.) 

Okula  devam  etmeyen  ö rencilerin devams zl k sebepleri okul idarelerince ve ilkö retim 
müfetti lerince ara larak devama engel olan maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine çal r. Bu 
sebeplerin giderilmesi mümkün olmad  takdirde durum, köylerde muhtara, di er yerlerde mülki amirlere 
bildirilir. Bu makamlarca gerekli tedbirler al r. 

Okul idareleriyle muhtar ve mülki amirlerin bu vazifeleri devams z  ö renciler hakk ndaki 
kovu turman n her safhas nda devam eder. 

Madde 54 – 55 inci maddenin ikinci f kras nda yaz l  zorlay c  sebepler d nda çocu un ailesi 
yan nda kalmas n  gerektiren ailede ölüm, yaralanma, dü ün,  askere  gitme,  ba , bahçe, tarla ve sürüde 
tar m ve hastal k sava  yap lmas  gibi sebeplerle ö rencilere bir y l içinde 15 günü geçmemek üzere okul 
idarelerince izin verilir. 

Madde 55 – (De ik: 12/10/1983 - 2917/8 md.) 

Hastal k, sel, kar, deprem ve yang n gibi okul idaresince takdir edilecek sebeplerle okula gelemeyen 
renciler izinli say rlar. Bu hallerin d nda 53 üncü madde gere ince yap lacak te ebbüs  ve  al nacak 

tedbirlere ra men; 

a) Çocu unu okula göndermeyen; 

b) Verilen izin müddetini geçiren; 

c) Geç nakil yapt ran; 

d) Okul çevresi d na ç karak izini kaybettiren; 

e) Çocu unun devams zl k durumunu özürsüz olarak zaman nda okul idaresine bildirmeyen; 

rencinin veli veya vasi veya aile ba kanlar , okul idaresince köylerde muhtarl a, di er yerlerde 
mülki amirli e hemen bildirilir. Muhtarlar ve mülki amirler en geç üç gün içinde durumun veli veya vasi veya 
aile ba kanlar na tebli ini sa larlar. (De ik son cümle: 24/4/2003-4854/1 md.) Yap lan tebli de 
okulca kabul edilecek geçerli sebepler d nda çocu un okula gönderilmemesi hâlinde idarî para cezas yla 
cezaland laca  bildirilir. 

Madde 56 – (De ik: 23/1/2008-5728/282 md.) 

Muhtarl kça veya mülkî amirce yap lan tebli e ra men çocu unu okula göndermeyen veli veya 
vasiye okul idaresince tespit edilen çocu un okula devam etmedi i beher gün için onbe  Türk Liras  idarî 
para cezas  verilir. Bu para cezas na ra men çocu unu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini 
okul idaresine bildirmeyen çocu un veli veya vasisine be yüz Türk Liras  idarî para cezas  verilir. 

Madde 57 – (De ik: 23/1/2008-5728/283 md.) 

Okul idareleri ve mülkî amirliklerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten 
kaç nanlar ile gerçe e uymayan beyanda bulunanlara yüz Türk Liras  idarî para cezas  verilir. 

Madde 58 – (Mülga: 24/4/2003-4854/6 md.) 

Madde 59 – lkö renim ça nda olup da mecburi ilkö retim kurumlar na devam etmiyenler, hiçbir 
resmi ve özel i  yerinde veya her ne surette olursa olsun çal may  gerektiren ba ka yerlerde ücretli veya 
ücretsiz çal lamazlar. 

lkö retim kurumlar na devam ettiklerini belgeliyenler ise, çocuklar n çal lmas n  düzenliyen 
kanun hükumleri uygulanmak artiyle ancak ders zamanlar  d nda bu gibi yerlerde çal labilirler. 

lkö retim ça nda bulunan ve mecburi ilkö retim kurumlar na devam eden çocuklar n bu kanunda 
gösterilen ve Milli E itim Bakanl nca aç lmas na izin verilmi  olunanlar d nda, her ne ad alt nda kurulmu  
olursa olsun, özel kurs ve dersanelere kabulü yasakt r. 

(De ik: 23/1/2008-5728/284 md.) Yukar daki hükümlere ayk r  davrananlara dörtyüz Türk 
Liras ndan bin Türk Liras na kadar idarî para cezas  verilir. 

Sayfa 5 / 14lkö retim ve E itim Kanunu

19.08.2013http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html



(Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) 

(Ek: 24/4/2003-4854/5 md.; De ik alt nc  kra: 23/1/2008-5728/284 md.) Bu Kanunda 
yaz l  olan idarî para cezalar  mahallî mülkî amir taraf ndan verilir. 

YED NC  BÖLÜM (1)

Okullar n Arsa ve Arazi leri 

Madde 60 – ehir, kasaba ve köy okullar  arsalar yla köy okullar na  gelir  sa yacak arazi ve 
uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar, il ve ilçelerde bölge ilkö retim müfetti lerinin  veya  ilçe  e itim 
müdürünün ba kanl nda Tar m, Tapu, Maliye dairelerinden görevlendirilecek birer eleman ile mahalle veya 
köy muhtar ndan te ekkül edecek komisyon taraf ndan seçilir. 

Madde 61 – (De ik: 12/11/2003 - 5002/1 md.) 

Okul binalar n sa k, e itim-ö retim ve ula m bak ndan elveri li bir mahalde olmas  göz önünde 
bulundurulur. 

Meyhane, kahvehane, k raathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma aç k yerler ile aç k 
alkollü içki sat lan yerlerin, okul binalar ndan kap dan kap ya  en  az  100  metre  uzakl kta bulunmas  
zorunludur. 

Turizmin yo un oldu u yörelerdeki okullar n tatil oldu u dönemlerde yukar da belirtilen i yerleri ile 
okullar aras nda 100 metre art  aranmaz. 

Bununla ilgili esaslar çi leri, Milli E itim, Sa k, Kültür ve Turizm bakanl klar n mü tereken 
haz rlayacaklar  yönetmelikle belirlenir. 

Madde 62 – lkö retim okuluna tahsis edilmek üzere komisyonca seçilen Devlete, özel idarelere, 
belediyelere veya köy tüzel ki ili ine ait arazinin, miktar ve yerini gösteren birer tutanak tanzim edilerek 
valilik yolu ile ve arazinin aidiyetine göre Maliye Bakanl n  veya  di er idarelerin yetkili mercilerine 
gönderilir. Bu makamlar n tasdiki ile bu arazi paras z okula tahsis olunur. 

Okula gelir sa lamak maksadiyle seçilen topraklar, 50 dekardan fazla olamaz. 

Madde 63 – 62 nci maddeye göre okul için lüzumlu topraklar tahsis yoliyle sa lanamad  takdirde, 
gerçek veya tüzel ki ilere ait araziden bu husus için elveri li yer, sahiplerinin r zalar  ile, sat nal r. 
Malsahiplerinin muvafakatlerinin al namamas  halinde, bu yerler umumi mevzuata göre kamula r. 

Sat nalma veya kamula rmak, köy okullar  için köy tüzel ki ili ine, ehir ve kasaba okullar  için özel 
idareye aittir. 

Madde 64 – Her köy okulunun biti inde veya yak nda  2  dekardan  az  ve  10  dekardan  çok  
olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur. 

Madde 65 – Okullar için tahsis, sat nalma veya kamula rma yoliyle sa lanan topraklarla bu 
topraklar üzerinde yap lacak bina veya tesisler, bulunduklar  yerlere göre köy veya özel idareler ad na 
tapuya tescil edilir. 

Bunlar n ve bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce yap lm  olan okul binalar  ile tesislerinin 
daimi bak m ve onar m giderleri, bulunduklar  yerlere göre özel idare veya köy bütçelerinden kar lan r. 

Madde 66 – (De ik: 12/10/1983 - 2917/12 md.) 

4274 ve 5129 say l  kanunlarla imdiye kadar köy okullar na tahsis edilmi  olan Devlete veya köye 
ait nizas z ve ihtilafs z topraklarla bu Kanuna göre sa lanacak topraklar, köy ihtiyar heyetinin karar  ve 
illerde valinin, ilçelerde kaymakam n tasdiki ile köy ihtiyar heyetince imece vesair suretlerle i letilir veya 
kiraya verilir. Elde edilen gelir, okul ihtiyaçlar na sarfedilmek üzere, köy bütçelerine gelir kaydedilir. 

——————————

(1) Bu bölümün uygulanmas nda ek 2 nci maddeye bak z. 

Paral  veya paras z olarak ilkö retim hizmetlerine tahsis, temlik ve tescil edilen bütün 
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gayrimenkullerin fera  ve intikal i lemleriyle bu i lemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden ve 
senetlerden hiçbir vergi, harç ve resim al nmaz. 

Madde 67 – Köy okullar na biti ik  ö retmen lojmanlariyle müstakil ö retmen lojmanlar n 
dolay nda her ev için 500 ila 1000 metre karelik bir arazi, ö retmen bahçesi olmak üzere okul arsas ndan 
veya uygulama bahçesinden yahut okula gelir sa yacak araziden ayr r.  Ö retmenler, bu bahçelerden 
paras z faydalan rlar; fakat kiraya veya ortakl a veremezler. 

Madde 68 – (De ik: 12/10/1983 - 2917/13 md.) 

Okullar n uygulama bahçesinde tar m dersleri uygulamas  yap r.  Uygulama  bahçesinin  i letilmesi 
için gerekli tohum, fidan ve tar m araçlar  gibi ihtiyaçlar  köy bütçesinden ve okul arazisi gelirinden sa lan r. 

Uygulama bahçelerinden elde edilen gelir veya ürünler okul ihtiyaçlar na  ve  ö renci beslenmesine 
sarfedilmek üzere köy bütçelerine gelir kaydedilir. 

Uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin nelerden ibaret olaca  köy ihtiyar 
heyeti taraf ndan kararla r. 

SEK NC  BÖLÜM (1)

lkö retim Okulu Yap m  ve Donat m leri 

Madde 69 – (Mülga: 14/6/1973 - 1739/61 md.) 

Madde 70 – Köy okullar  ile ö retmen lojmanlar n ehir ve kasabalarda yapt lacak ilkö retim 
okullar n her türlü ihtiyaçlar  için köy veya kasaba içinde veya civar ndaki araziden ahsi haklar mahfuz 
kalmak artiyle, tedarik edilecek ta , kum ve kireç gibi yap  gereçlerinden hiçbir resim al nmaz. 

lkö retim kurumlar  için yapt lacak  bina  ve  tesislerle  ö retmen lojmanlar  ve onarma i lerinde 
gerekli tu la yapmak, kireç yakmak ve söndürmek, ta  karmak, iskele kurmak, kald mlar  gal etmek 
gibi hususlarda giri ilen i ler serbest ve hiçbir resme tabi olmaks n yap r. Bu maksatla aç lan çukurlar i  
bitince kapat r. 

Ormanlardan ç kar lacak bu gibi gereçler hakk nda 6831 say l  Orman Kanununun 18 inci maddesine 
göre hareket olunur. 

Madde 71 – Bu i ler için gerekli kereste ihtiyac  Tar m Bakanl  Orman Umum Müdürlü ünce en iyi 
artlarla ve öncelikle kar lan r. % 10 temeddü hissesi al nmaz. 

Madde 72 – lkö retim kurumlar n  ve  ö retmen lojmanlar n in aas nda kullan lacak her türlü 
yap  malzemesinden, Devlet ktisadi Te ekküllerinde imal olunanlar, Bay nd rl k Bakanl  veya valiliklerin 
iste i üzerine ve bedeli kar l nda, di er isteklere tercihan verilir. 

Madde 73 – lkö retim kurumlar n yap nda kullan lacak çe itli gereçler Milli E itim ve 
Bay nd rl k idarelerince sevk ve tesellümü artiyle Devlete ve ktisadi Devlet Te ekküllerine ait vas talarla 
tercihli olarak ve indirmeleri tarife ile naklolunur ve limanlarda tahmil ve tahliye i leri de tercihli olarak 
yap r. 

Tarifelerde yap lacak  indirme,  her  y l Milli E itim ve ilgili bakanl klarca mü tereken tesbit ve tayin 
olunur. 

Ayr ca, iller emrinde bulunan te ekküllere ait çe itli nakil vas talar ndan gere ine göre faydalan r. 

————————

(1) Bu bölümün uygulanmas nda ek 2 inci maddeye bak z. 

Madde 74 – Okul  ve  ö retmen lojmanlar n onar m  ile teçhizat,mefru at  ve  ö retim araç ve 
gereçlerinin yap nda Milli E itim Bakanl  teknik ö retim müesseselerinden faydalan rlar. 

Madde 75 – Okul yap m  ve donat m  lerinde yard m ve hizmetleri de erlendirmek, in aat n ucuza 
maledilmesi amaciyle; 
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a) Yurtta lar n istiyerek yapacaklar , ta , kum, çak l, kerpiç, kireç ve tu la gibi ayni yard mlar, 

b) Yurtta lar, kurumlar ve yard m derneklerince yap lacak nakdi yard mlar, kabul edilir ve 
de erlendirilir. 

c) Emaneten in a edilecek okul yap m  ve onar m  lerinde halk ve gençlerden gönüllü olarak 
bedenen çal acaklar n hizmetleri kabul edilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM (1)

lkö retimin Gelir, Giderleri ve Planlama 

Madde 76 – lkö retime ait gelir kaynaklar unlard r: 

a) Her y l Devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yap lacak yard mlar, 

b) Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gere ince sa lanacak gelirler hariç ve 1960 mali 
nda ilkö retime  tahsis  edilen  miktardan  az  olmamak  üzere,  y ll k gelirlerinin en az % 20 si oran nda 

konulacak ödenekler, 

c) (Mülga : 14/7/1965 - 655/2 md.) 

d) Köy okullar na gelir  sa lamak üzere, tahsis edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde 
edilen gelirler hariç köy bütçelerine her y l genel gelirlerinin en az % 10 u oran nda konulacak ödenekler, 

e) (De ik : 12/10/1983 - 2917/14 md.) Mahkemelerce hükmolunanlar da dahil olmak üzere 
bu Kanuna göre verilecek para cezalar , 

f) Gelirleri s byan, mahalle t l okullar yle medreselere ve di er ilim müesseselerine tahsis edilmi  
bulunan mazbut vak flar has lat ndan her y l Vak flar Genel Müdürlü ünce bütçe ile tesbit edilecek gelirlerle 
mütevelliler taraf ndan idare olunacak vak flardan ayr lacak hisseler, 

g) ktisadi  Devlet  Te ekkülleri, özel kurumlar, dernekler veya hay rsever kimseler taraf ndan 
yap lacak her türlü mal, para ba lar  ve vasiyetler, ( bu ba  ve vasiyetlerle bununla ilgili i lemlerden 
resim ve harc al nmaz.) 

Gelir ve Kurumlar Vergisi yükümlüleri taraf ndan makbuz mukabilinde yap lacak para ba lar , ll k 
bildirim ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlar ndan indirilir. 

h) Faizler, 

i)  Hurdaya  ç kacak okul e ya ve levaz n,  i e yaram yaca  anla ld ndan veya yenisi 
yap ld ndan sat lmas na karar verilen okul binalar  enkaz n veya okul yerinin de tirilmesi dolay siyle bu 
kanuna göre istifade edilmiyecek durumda kalan arsa ve tarlalar n sat ndan elde edilecek paralar, 

j) Sözle meler gere ince  k smen veya tamamen yerine getirilmiyen okul yap m  i leri 
mütaahhitlerinden al nacak gecikme ve benzeri tazminat ve mütaahhitlerin irat kaydolunacak teminat 
akçeleri, 

Bütçelerine yukarda yaz l  oranlarda ilkö retim ödene i koymam  olan idareler, belediye ve köyler 
için bu ödenekler; bütçeleri inceleme ve onamaya yetkili makamlar taraf ndan do rudan do ruya konur; bu 
ödeneklerin mali y l ba nda özel idarelere yat lmas  sa lan r. 

——————————

(1)Bu bölümün uygulanmas nda ek 2 nci maddeye bak z. 

Madde 77 – 76  nc  maddenin  (a)  f kras  gere ince Milli E itim Bakanl  bütçesinde aç lacak özel 
fas la gelecek y llara geçici taahhütler ve masraflar kar l  olarak ilk on sene (1961-1971) Devlet 
gelirlerinin  % 3  ünden  ve  ondan  sonraki  y llarda  ise  % 2  sinden  az  olmamak  üzere,  ödenek  konulur.  Bu  
ödeneklerle di er giderlerin % 70 i munhas ran 78 inci maddenin (a) f kras nda yaz l  lere, % 30 u ise ayn  
maddenin (b) f kras nda gösterilen ihtiyaçlara sarf edilir. Milli E itim Bakanl nca genel bütçeden yap lacak 
yard mlar tesbit olunacak programa göre l Özel darelerine da r veya Bay nd rl k Bakanl  bütçesine 
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aktar r. 

Milli E itim Bakanl  gerekli gördü ü takdirde bu ödeneklerden bir k sm n  84 üncü maddede yaz l  
esaslar dahilinde do rudan do ruya kullanabilir ve ayniyat halinde illere gönderebilir. 

Madde 78 – 76 nc  maddenin (a, b, c, e, f, g, h, i, j) f kralar nda gösterilen gelirler veya ödenekler 
77 nci maddedeki hükümler yerine getirilmek artiyle: 

a) Köy, kasaba ve ehir ilkö retim kurumlar n  ve  ö retmen lojmanlar n yap m, tadil, esasl  
onar m, her türlü ilk tesis ve okul e yas , ders aletleri ile arsa ve arazi istimlakleri, masraflar na, 

b) (De ik: 23/5/1973 - 1732/1 md.) Küçük onar mlar, okullar n genel giderleri, yoksul 
rencilere paras z olarak verilecek okul kitaplar  ve ders levaz m  bedeli, ö rencilerin yiyecek, giyecek 

noksanlar n telafisi, esasl  hastal klar n tedavisi, pansiyonlu ilkö retim okullar n ve tamamlay c  
kurslar n ve s flar n masraflar  gibi her türlü giderlerine sarf olunur. 

Ancak, lkö retim Müdürlükleri, ilkö retim okullar , l  Halk  E itimi Ba kanl klar  ile lçe  Halk  E itim 
Merkez Müdürlüklerinde çal an genel ve yard mc  hizmetler s na dahil personelin ve bu kurumlar için 
gerekli bölge doktorlar , sa k memuru, hem ire, yap  lerinde çal an teknik elemanlar n ayl klar  ve her 
türlü özlük giderleri genel bütçeden ödenir. 

Madde 79 – Milli E itim Bakanl  bu kanuna ba l  10 y ll k plana göre tamamlanmas  gereken bütün 
köy, kasaba ve ehir ilkö retim okullar  yap m  hakk nda her y l bütçe kanununa üçer y ll k tafsilatl  bir plan 
ekler. Bu planda her y l illerde yap lmas  gereken köy, kasaba ve ehir ilkö retim okullar n say lar , yerleri, 
tipleri, dersane say lar  ile tahmini masraflar  gösterilir. 

(De ik: 12/10/1983 - 2917/15 md.) Yukar daki  f krada sözü geçen bakanl k plan na paralel 
olarak, valilikler de üç y ll k plan ve program haz rlarlar, bu programlar l genel meclisinde onan r ve il 
bütçesine ba lan r. Bu planda: 

Milli E itim Bakanl nca haz rlanan plandan her il'e isabet eden okul yap m  ve ilk tesis i leri ba ta 
olmak üzere 78 inci maddenin (a) ve (b) f kralar nda yaz l  lerden ve hizmetlerden il bak ndan yap lmas  
uygun ve mümkün görülenler ayr larak planlan r. Gereken haz rl k safhalar  ve bunun uygulanma zamanlar , 
ayr lacak ödenekler gösterilir. 

Bu planlar il bütçesiyle birlikte tetkik ve tasdik edilmek üzere çi leri ve Milli E itim Bakanl klar na 
gönderilir. Milli E itim Bakanl  sebep göstermek suretiyle planlar üzerinde de iklikler yapabilir. 

Bu planlar n uygulanmas ndan ba ta mülkiye amirleri, il daimi komisyonu olmak üzere, Milli E itim 
müdürleri, ilkö retim müfetti leri, ilçe e itim müdürleri yükümlü ve sorumludurlar. 

Madde 80 – Milli E itim Bakanl  79 uncu maddede sözü geçen programa göre yeniden aç lacak 
ilkö retim kurumlariyle, mevcutlar n  ö retmen ihtiyaçlar n  kar layacak ö retmenleri yeti tirmek üzere 
gerekli bütün tedbirleri zaman nda almakla yükümlüdür. 

Madde 81 – 76 nc  ve 77 nci maddelerde ilkö retime tahsis edilen ödenek veya gelirler 78 inci 
maddede gösterilen i lerden ba ka hiçbir yere sarf edilemez, ba ka fas llara nakledilemez. 

Bu gelirlerle sa lanan bina ve tesisler veya e ya ba ka bir hizmete devredilemez. lkö retimin bina 
ve tesislerinden, bu kurumlar n esas hizmetlerini aksatmamak ve Milli E itim Bakanl n muvafakati 
al nmak artiyle, halk e itimi hizmetlerinde ve di er milli E itim hizmetlerinde faydalanmak caizdir. 

78 inci maddenin (b) f kras nda gösterilen hizmetler için ayr lacak ödeneklerin % 30 undan fazlas  bu 
krada gösterilen personel giderlerine ayr lamaz. Sözü geçen personel bu f krada belirtilen hizmetlerin 

d nda kalan bir i te devaml  veya muvakkat olarak kullan lamaz. 

Madde 82 – 76 ve 77 nci maddelerde gösterilen gelirler, ödenekler, yard mlar, tahsillerini mütaak p 
ilgili dairelerce özel idarelere yat r. 

Bu gelir ve ödenekler özel idarelerce " lkö retim gelir ve ödenekleri" adiyle aç lacak ayr  bir hesaba 
al r. Mali y l içinde sarf edilemiyen k mlar  gelecek mali y llara devredilir. Bu paralardan bir ayl k normal 
ihtiyaçlar  kar layacak olan miktardan fazlas , bir milli bankada aç lacak hesaba yat r. 

76 nc  maddenin (d) f kras nda yaz l  gelirler ayn  suretle köy bütçelerinde "ilkö retim gelir ve 
ödenekleri" adiyle aç lacak ayr  bir hesaba al r ve bak yeleri gelecek mali y llara devredilir. 

(De ik: 12/10/1983 - 2917/16 md.) Bu ödenekler köy ihtiyar heyetinin haz rlayaca  bir plan 

Sayfa 9 / 14lkö retim ve E itim Kanunu

19.08.2013http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html



ve programa göre 78 inci maddenin (b) f kras nda yaz l  lere ve özel olarak ö rencilere yap lacak 
yard mlara sarfedilir. Bu paralar milli bir bankada açt lacak bir hesapta muhafaza edilir ve köy ihtiyar 
heyetince uygun görülecek iki imza ile çekilir. 

Madde 83 – lkö retimin bütün gelirleri ve 78 inci maddede belirtilen giderleri "personel masraflar  
hariç"  her  türlü  resim  ve  vergiden  ve  d ar dan ithal edilecek ders alet ve levaz m  Gümrük Resminden 
muaft r. (1) 

Madde 84 – Okul yap m ve onar miyle ilgili standart bina k mlar n ve okullar n gerekli donat m ve 
gereçleri, okul e yas  ve ders araçlar n  vaktinde haz rlatmak veya tasarruf sa lamak veya ö rencileri 
besleme mevzuunu düzenlemek, 79 uncu maddede sözü geçen 3 y ll k planlar n uygulanmas n  
kolayla rmak amaçlariyle 77 nci maddede gösterilen asgari ödenekler çerçevesi içinde kalmak artiyle, Milli 

itim veya Bay nd rl k Bakanl klar  üç y la kadar gelecek y llara geçici yüklenmelere giri ebilirler. 

Ayn  konularda,  iller  de  üç  y ll k planlar na uygun olarak 76 nc  ve 81 inci maddelerde belirtilen 
gelirlerin asgari hadlerini a mamak artiyle gelecek y llar için haz rl klara giri meye ve geçici yüklenmeler 
yapmaya yetkilidirler. 

——————————

(1) thalde al nan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 tarihli ve 3283 say l  
Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kald lm r. 

Türlü Hükümler 

Madde 85 – Köylerde bu kanunla ilgili çe itli hizmetler, Köy Kanunu ile mecburi say lan i lerdendir. 

Madde 86 – Mecburi ilkö retim kurumlar na kay t olunacak çocuklarla, bu kurumlara devam eden ve 
kurumlardan mezun olacak ö rencilere verilecek ve bu kurumlarda kullan lacak her çe it belgelerle, bunlar n 
suretleri Damga Resmine tabi de ildir. 

Madde 87 – lkö retim  okulu  ö retmenlerinin oturmalar  için yap lm  ve yap lacak konutlardan 
köylerde olanlar, ögretmenlere paras z olarak tahsis olunur ve ba ka i  için kullan lamaz. 

ehir ve kasaba okullar  içinde veya civar nda ö retmen ve müdürlerin oturmalar  için yap lm  olan 
konutlar, ayn  okulda görevli ö retmen ve müdürlerden ba kas na verilemez. Bunun haricinde, okul 
binalar n tamam , bir k sm  veya mü temilat  konut olarak kullan lamaz. 

ehir ve kasabalardaki konutlara ait kira bedelleri il daimi komisyonlar nca kararla r. 

Madde 88 – (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.) 

Madde 89 – 23 Eylül 1329 tarihli Tedrisat ptidaiye Kanunu Muvakkat , Maarif Te kilat na dair olan 
789 say l  Kanunun 5 inci maddesi ve ayn  kanunun 13 üncü maddesini de tiren 5522 say l  kanunun 1 inci 
maddesi, 1702 say l  kanunun 8 inci maddesi, 1778 say l  kanunun 3407 say l  kanun ile bu kanunun 3 üncü 
maddesinin 1 inci f kras n  de tiren 7135 say l  kanun, 4274 say l  kanunun 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 24, 27, 30, 59, 60, 67, 68, 69 uncu maddeleri, 5129, 5210, 5828, 5955 ve 5956 say l  
kanunlarla di er kanunlar n bu kanuna mügayir hükümleri yürürlükten kald lm r. 

Ek Madde 1 – (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.) 

222 say l  Kanunda geçen; ilkö retim  müdürü  deyimi  " lçe  e itim müdürü", ö retmenevi deyimi 
"ö retmen lojman " olarak de tirilmi tir. 

Ek Madde 2 – (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.) 

Bu Kanunun yedinci bölümünde yer alan "okullar n arsa ve arazi i leri", sekizinci bölümünde yer alan 
"ilkö retim okulu yap m  ve donat m i leri", dokuzuncu bölümünde yer alan " lkö retimin gelir, giderleri ve 
planlama" ba klar  alt ndaki maddeler, ilkö retim okullar  için de uygulan r. 

Ek Madde 3 – (24/3/1977 - 2087 say l  kanunun 3. maddesi hükmü olup, ek madde haline 
getirilmi tir.) 

Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren aç ktan  veya  ba ka görevlerden nakil suretiyle 
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yeniden geçici ö retmen atanmas  yap lamaz.

EK MADDE 4 – (30/03/2012-6287/5 md.)

Bu Kanunun 76 nc  maddesinin birinci f kras n (b) bendine göre elde edilen gelirler, il özel 
idarelerince, ortaö retim kurumlar n arsa temini, binalar n yap m, bak m  ve  onar m  ile di er 
ihtiyaçlar n kar lanmas  için de kullan r.

Geçici Maddeler 

Geçici  Madde  1  – Bu Kanunun yay ndan önce yap lm  olan ve 5210 say l  kanunun 4 üncü 
maddesi gere ince köy tüzel ki ili i ad na tapuya ba lanm  bulunan köy okullar , arazi ve uygulama 
bahçelerinden; sonradan belediye te kil edilen nahiye merkezleriyle köylerde belediyelerce el konulmu  olan 
okul binalar , sa k memuru ve ö retmen lojmanlar , uygulama bahçeleri ve okul arazisi özel idare veya köy 
tüzel ki iliklerine geçer. 

Bu mallar Millî E itim Bakanl n muvafakat  al nmad kça sat lamaz  ve  ba ka hizmetlere tahsis 
olunamaz. 

Geçici Madde 2 – (De ik: 16/7/1965 - 693/1 md.) 

5 Ocak 1961 tarihli ve 222 say l  Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren 32 y l süre ile, 15 inci 
maddede yaz l artlar  ta yan ö retmen bulunmamas  halinde, en az ilkö retim okulu ve dengi okullar 
mezunu  ve  18  ya n  tamamlam  olanlardan, aç lm  ve  aç lacak kurslarda ba ar  gösterenler, ö renim 
durumlar na göre kadro kar l  ücretle geçici ö retmen olarak atanabilirler. (1) 

Bunlardan iki y l ba ar  ile çal m  olanlardan, ö retmen okulu bitirme imtihan n  verenler ile lise ve 
dengi okul mezunu bulunanlardan aral ks z üç takvim y l  geçici ö retmenlik yapt klar  ve ba ar lar  usulüne 
göre saptand  anla lanlar, as l ilkö retim okulu ö retmenli ine geçirilirler. 

As l ilkö retim okulu ö retmenli ine geçirilen geçici ö retmenlerin, geçici ö retmenlikteki hizmet 
süreleri ilk terfilerinde gözönüne al r. 

Geçici ö retmenlere tatil aylar nda da ücretleri ödenir. 

Tefti  raporlar na göre, iki y l üst üste ba ar z olan geçici ö retmenlerle, ilkö retim okulu ve dengi 
okul mezunlar ndan  olup  geçici  ö retmen olarak çal makta bulunanlardan 15 y l içinde ö retmen okulu 
bitirme imtihanlar n  veremiyenlerin görevlerine son verilir. 

Geçici ö retmenler, disiplin i leri bak ndan, as l ö retmenlere uygulanan hükümlere tabidirler. 

(Ek: 24/3/1977 - 2087/2 md.) Geçici ö retmenlerin intibaklar , 657 say l  Kanunla bu Kanunun 
ek ve de ikliklerine dair Kanunlar uyar nca ö renim ve hizmet sürelerine göre yap r. 

Geçici Madde 3 – Milli E itim Bakanl  bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren en geç 10 y l 
içinde mecburi ö renim ça nda bulunan ö rencileri tamamen okula kavu turmak için gerekli ö retmenleri 
yeti tirmek ve 79 uncu maddede gösterilen esaslar dahilinde ilkö retim kurumlar n  ve tesislerini haz rlamak 
ve bununla ilgili planlar n zaman nda uygulanmas n  sa lamakla yükümlüdür. 

Geçici Madde 4 – 50 nci maddedeki hüküm, Milli E itim Bakanl nca haz rlanacak bir plana göre on 
l içinde tedricen uygulan r. 

Geçici Madde 5 – (De ik: 6/7/1962 - 68/1 md.) 

222 say l lkö retim ve E itim Kanunu hükümleri gere ince; 1971 y na kadar yap lacak ilkö retim 
okulu binalar  ve tesisleri ile ö retmen lojmanlar  in aat , bunlara lüzumlu yap  aksam n imal ettirilmesi, 
her türlü malzemenin al ,  nakil  ve  depolama  i leri için giri ilecek taahhütler muvakkat ve kati teminat 
hükümleri mahfuz kalmak artiyle 2490 say l  kanunun di er hükümleri uygulanmamak,1050 say l  
Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci maddesindeki %20 nispeti % 30 olarak uygulanmak artiyle 
emaneten, mahdut eksiltme suretiyle veya birden fazla firmalar aras nda pazarl kla gerçekle tirilir. (2) 

Geçici Madde 6 – (Ek: 18/8/1961 - 353/1 md.) 

77 nci maddenin 1 inci f kras  gere ince Milli E itim Bakanl  bütçesine her y l konulacak ödenekten 
% 5 ine kadar , 1961 mali y l  için, ilkö retim okulu ö retmeni yeti tiren müesseselerin yap nda ve ilk 
tesis masraflar nda kullanmaya Milli E itim Bakanl  yetkilidir. 
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——————————

(1) 24/3/1977 tarih ve 2087 say l  Kanunun 1 inci maddesine göre 15 y ll k  süre,  32  y l olarak 
de tirilmi  ve metne i lenmi tir. 

(2) Maddede yaz l  uygulama süresi 23/5/1973 tarih ve 1731 say ; 8/7/1981 tarih ve 2490 say l  
Kanunlarla süre bitiminden itibaren onar y l olmak üzere toplam yirmi y l uzat lm r. 

Geçici Madde 7 – (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.) 

Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihte Hazinenin mülkiyetinde bulunan ve ilkö retim kurumlar na 
tahsis olunan ta nmaz mallar, intifa hakk  Milli E itim Bakanl na ait olmak üzere, bulunduklar  yerlere 
göre bedelsiz olarak köy tüzel ki ili i veya özel idareler ad na tapuya tescil edilir. 

Devlete, özel idarelere veya köy tüzelki ili ine ait arsalar üzerinde Devlet veya özel idare 
bütçesinden katk  suretiyle gerçek veya tüzelki ilerce in a edilen veya edilmekte olan ta nmaz mallar için 
de bu maddenin birinci f kras  uygulan r. Bu ta nmaz mallar aidiyetine göre Maliye Bakanl n veya di er 
idarelerin yetkili mercilerince bedelsiz olarak okula tahsis ve devir olunur. 

Bu maddeye göre, köy tüzelki ili i veya özel idareler ad na tapuya tescil edilen ta nmaz mallar, Milli 
itim Bakanl n muvafakat  al nmad kça sat lamaz ve ba ka hizmetlere tahsis olunamaz. 

Geçici Madde 8 – (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.) 

Anaokullar  ve anas flar  için yeterli miktarda yüksekö renim görmü  retmen bulunamamas  
halinde, k z meslek lisesi çocuk geli imi e itimi ve bak m  mezunlar ndan, Devlet memuru olma niteliklerini 
ta yan ve Milli E itim Bakanl nca aç lacak kurslarda ba ar  gösterenler, anaokulu veya anas flar na 1984 

ndan itibaren geçici ö retmen olarak atanabilirler. 

1993 y l  sonuna kadar, Yüksekö retim Kurulu ile i birli i yap larak bunlar n önlisans düzeyinde 
yüksekö renim görmeleri sa lan r. Bu süre içinde önlisans düzeyinde yüksekö renim yapmayanlar n 
görevlerine son verilir. 

Geçici Madde 9 – (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.; Mülga: 16/8/1997-4306/9 md.) 

Geçici Madde 10 – (Ek: 16/8/1997 - 4306/2 md.) 

lkö retimin alt , yedi ve sekizinci s f  ö renimini ortaö retim kurumlar  bünyesinde yapmakta 
olanlar ile ç rakl k  e itim merkezlerindeki ö renciler,  e itimlerini bu kurumlarda tamamlarlar. 1997-1998 
ders y l  ba ndan itibaren bu s flara hiçbir ekilde ö renci al nmaz. 

Baz  derslerin ö retimini yabanc  dille yapan okullar n haz rl k  s flar nda ba ar l  olanlar ile 1997-
1998 ö retim y nda okumaya hak kazananlar da zorunlu e itimlerini bu okullarda tamamlarlar. 

GEÇ C  MADDE 11 – (30/3/2012-6287/6 md.)

Bu maddenin yay m  tarihinde ilkö retim kurumlar n 5, 6, 7 ve 8 inci s flar nda e itim görenler 
itimlerini bu kurumlarda tamamlar.

Bu maddenin uygulanmas yla ilgili usul ve esaslar Milli E itim Bakanl nca belirlenir; Bakanl k bu 
maddenin uygulanmas yla ilgili düzenlemeleri il, ilçe ve okul baz nda yapmaya yetkilidir.

Madde 90 – Bu Kanunun mali hükümleri 1 Mart 1961 tarihinde, tayinle ilgili i leri 28 ubat 1961 
tarihinde, di er hükümleri 1 Ocak 1961 tarihinde yürürlü e girer. 

Madde 91 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

10 y lda yeniden yap lacak ve aç lacak ehir, kasaba ve köy ilkö retim okullar n 

bugünkü rayice göre ortalama maliyetini gösterir plan 

llar ehir okulu Köy okulu Toplam a ve tesis için gerekli 
en az ödenek 

1961 240 1770 2010 183 000 000
1962 240 1770 2010 183 000 000
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NOT: 

1. Y ll k in a ve tesis masraf , ortalama (182 804 000) lirad r. 

2. ehir ve kasaba okullar ,  ( ra, masa, dolap) gibi ilk tesis masraflar  hesaba kat lmak  ve  5  
dersaneli olmak üzere beher okul 250 000 lira, köy okullar  1 - 3 dersaneli ve ilk tesis masraflar  da dahil 
olmak üzere 70 000 er lira hesabedilmi tir. 

3. Muhtarl klara ba l  olup herbirinde birer okul yap lmas  mümkün olm yan  ve  miktar  6  - 9 bin 
olarak tahmin edilen küçük iskan bölgelerinde ihdas edilecek olan bölge okullariyle seyyar okul ve 

retmenlikler bu hesab n d ndad r. 

      222 SAYILI KANUNDA EK VE DE KL K YAPAN MEVZUATIN

 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDI I KANUN VE HÜKÜMLER  GÖSTER R L STE

      222 SAYILI KANUNA EK VE DE KL K GET REN MEVZUATIN 

                YÜRÜRLÜ E G R  TAR N  GÖSTER R L STE 

1963 240 1770 2010 183 000 000
1964 240 1770 2010 183 000 000
1965 240 1770 2010 183 000 000
1966 240 1770 2010 183 000 000
1967 240 1770 2010 183 000 000
1968 240 1770 2010 183 000 000
1969 240 1770 2010 183 000 000
1970 228 1772 2000 181 040 000

Toplam 2388 17702 20090 1 828 040 000

Yürürlükten Kald lan Yürürlükten Kald ran Mevzuat n 

Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Say Maddesi 

5/1/1961 Tarih ve 222 say l  
lkö retim ve E itim Kanunu'nun 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 45 ve 88 inci maddeleri 

12/10/1983 2917 17

5/1/1961 tarih ve 222 say l  
lkö retim  ve  E itim Kanununun 6 nc  

maddesinin birinci f kras n (a) bendinin 
(1) ve (3) numaral  alt bentleri, 8 inci 
maddesi, 9 uncu maddesinin ikinci 
f kras  ve geçici 9 uncu maddesi

16/8/1997 4306 9

222 say l  Kanunun 23 üncü 
maddesi 3/4/1998 4359 16

Kanun 
No.

Farkl  tarihte yürürlü e giren 
maddeler 

Yürürlü e giri  
tarihi 

308 3/6/1961
353 25/8/1961
68 13/7/1962
574 17/4/1965
655 20/7/1965
693 26/7/1965
1731 31/5/1973
1732 1/3/1973
1739 24/6/1973

2087
1/1/1976 tarihinden 
geçerli olmak üzere 
30/3/1977 tarihinde 

2490 10/07/1981
2917 15/10/1983

KHK-254 19/03/1986
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4306 - 18/08/1997
4322 - 18/01/1998
4359 1, 2, 3 ve 14 üncü maddeleri 01/01/1998

Di er maddeleri 04/04/1998
4854 - 06/05/2003
5002 - 21/11/2003
6287 - 11/04/2012
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