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Sayı : 30388

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2018/11510

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

F. IŞIK
Başbakan Yardımcısı

R. AKDAĞ
Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU
Başbakan Yardımcısı

A. GÜL
Adalet Bakanı

F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

J. SARIEROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

O. A. BAK
Gençlik ve Spor Bakanı

A. E. FAKIBABA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. SOYLU
İçişleri Bakanı

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

N. KURTULMUŞ
Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

N. CANİKLİ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

A. DEMİRCAN
Sağlık Bakanı

A. ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 152. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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Karar Sayısı : 2018/11511

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU

A. GÜL

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

J. SARIEROĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. KURTULMUŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

N. CANİKLİ

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11512

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU

A. GÜL

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

J. SARIEROĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. KURTULMUŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

N. CANİKLİ

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11520

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU

A. GÜL

B. ALBAYRAK

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

J. SARIEROĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

B. TÜFENKCİ

B. ALBAYRAK

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. KURTULMUŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

S. SOYLU

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11521

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU

A. GÜL

B. ALBAYRAK

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

J. SARIEROĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

B. TÜFENKCİ

B. ALBAYRAK

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. KURTULMUŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

S. SOYLU

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11522

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU

A. GÜL

B. ALBAYRAK

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

J. SARIEROĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

B. TÜFENKCİ

B. ALBAYRAK

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. KURTULMUŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

S. SOYLU

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11523

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU

A. GÜL

B. ALBAYRAK

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

J. SARIEROĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

B. TÜFENKCİ

B. ALBAYRAK

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. KURTULMUŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

S. SOYLU

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11525

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU

A. GÜL

B. ALBAYRAK

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

J. SARIEROĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

B. TÜFENKCİ

B. ALBAYRAK

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. KURTULMUŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

S. SOYLU

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11526

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU

A. GÜL

B. ALBAYRAK

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

J. SARIEROĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

B. TÜFENKCİ

B. ALBAYRAK

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. KURTULMUŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

S. SOYLU

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

11 Nisan 2018 – Sayı : 30388

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

Karar Sayısı : 2018/11529

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU

A. GÜL

B. ALBAYRAK

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

J. SARIEROĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

B. TÜFENKCİ

B. ALBAYRAK

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. KURTULMUŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

S. SOYLU

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Karar Sayısı : 2018/11515

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan
B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU

A. GÜL

B. ALBAYRAK

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

J. SARIEROĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

B. TÜFENKCİ

B. ALBAYRAK

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. KURTULMUŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

S. SOYLU

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11519

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU

A. GÜL

B. ALBAYRAK

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

J. SARIEROĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

B. TÜFENKCİ

B. ALBAYRAK

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. KURTULMUŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

S. SOYLU

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME
KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı hayat boyu
öğrenme kurumlarının kuruluş, görev, yönetim, eğitim, öğretim ve işleyişi hakkındaki yöntem
ve ilkeler ile diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlar, belediyeler, meslek kuruluşları, dernekler,
vakıflar ve gönüllü kuruluşlarca hayat boyu öğrenme kurumlarının iş birliğinde özel öğretim
kurumları mevzuatı dışında açılacak kurslarda yönetim, eğitim, öğretim, üretim, rehberlik, gözetim ve denetime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 16/6/1983 tarihli ve 2841
sayılı Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, OkurYazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim-Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573
sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık öğretim okulları: Uzaktan eğitim teknolojilerini uygulayarak ortaokul, lise,
imam hatip lisesi, meslek lisesi ile kurs ve sertifika program eğitimlerini veren okulları,
b) Atölye/laboratuvar: Eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde bilgi,
beceri ve yetkinliklerin kazandırılması amacıyla sağlık ve güvenlik koşulları da dikkate alınarak
gerekli donanımı yapılmış eğitim, öğretim, uygulama, tasarım ve/veya üretim yapılan ortamı,
c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
ç) Çerçeve öğretim programı: Bir meslek alanında ve/veya dalında modüler yapıda hazırlanan öğretim programının tanıtımı ve uygulanmasıyla ilgili açıklamaları, haftalık ders çizelgeleri, programda yer alan dersleri, dersleri oluşturan modülleri, modülde kazandırılacak
bilgi ve becerileri gösteren program yapısını,
d) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten derslerin kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,
e) Dönem: Olgunlaşma enstitülerinde 18 haftalık süreyi,
f) Eğitim öğretim yılı: Eğitim öğretimin başladığı tarihten, sonraki eğitim öğretim yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
g) e-Yaygın sistemi: Genel Müdürlüğe bağlı hayat boyu öğrenme kurumları tarafından
sürdürülen eğitim faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve kayıtlarının tutulduğu sistemi,
ğ) Genel Müdürlük: Bakanlık Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,
h) Halk eğitimi merkezi: Hayat boyu öğrenme kapsamında kurslar ile eğitici faaliyetlerin düzenlendiği kurumları,
ı) Hayat boyu öğrenme: Bireysel, toplumsal ve istihdam ile ilgili bir yaklaşımla bireyin
bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini,
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i) Hayat boyu öğrenme kurumları: Genel Müdürlüğe bağlı hayat boyu öğrenme faaliyetlerini düzenleyen halk eğitimi merkezi, olgunlaşma enstitüsünü ve açık öğretim okullarını,
j) İşletme: Mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerini,
k) Katılım belgesi: Başarı değerlendirmesi yapılmayan, kurumlar tarafından düzenlenen
eğitim faaliyetine katılanlara verilen belgeyi,
l) Kurs: Belli bir süresi ve programı olan, katılımcılara öngörülen bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıran, doğrudan veya diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği hâlinde halka açık ve
ücretsiz olarak düzenlenen her türlü faaliyetleri,
m) Kurs bitirme belgesi: Kursları başarı ile tamamlayanlara verilen belgeyi,
n) Kurs dışı eğitsel faaliyet: Halka açık olarak düzenlenen toplantı, yarışma, sergi, panel,
gezi, seminer, sempozyum, festival, fuar ve benzeri nitelikteki kurs dışı eğitsel etkinlikleri,
o) Kursiyer: Kurslara katılan kişiyi,
ö) Meslek alanı: Ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, beceri,
tutum, davranış ve istihdam olanağı sağlayan alanı,
p) Meslek dalı: Bir meslek alanı içinde yer alan ve belirli konularda uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam olanağı sağlayan iş kollarından her
birini,
r) Millî eğitim müdürlüğü: İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,
s) Modül: Bir öğretim programında; kendi içinde bir bütün, tek başına öğretilebilir veya
öğrenilebilir içeriğe sahip olan, diğer program birimleriyle bütünleşerek daha geniş mesleki
işlevler grubu oluşturma özelliği gösteren, gerektiğinde belgelendirilerek istihdam yeterliliği
kazandıran program birimini,
ş) Müdür: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve hayat boyu
öğrenme kurumlarında müdürlük görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,
t) Müdür yardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve hayat boyu öğrenme kurumlarında müdür yardımcılığı görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,
u) Olgunlaşma enstitüsü: Kültürel değerleri ve geleneksel sanatları araştıran, özelliklerini bozmadan geliştiren, arşivleyen, gelecek kuşaklara aktaran, ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını sağlayan, bünyesinde araştırma, tasarım, tanıtım ve pazarlama birimleri bulunabilen, sanatsal ağırlıklı eğitim ve üretim çalışmalarını birlikte sürdüren, kurs programları ve
her türlü yatay ve dikey geçişlere elverişli denklik programları uygulayarak belge almayı sağlayan eğitim kurumlarını,
ü) Öğretmen: Örgün ve hayat boyu öğrenme kurumlarında, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütenleri,
v) Önceki öğrenme: Bireylerin örgün, hayat boyu öğrenme ve/veya serbest öğrenme
yoluyla edinmiş olduğu öğrenme kazanımlarını,
y) Özel kurumlar: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamı dışındaki işletme ve kuruluşları,
z) Serbest öğrenme: Örgün ve hayat boyu öğrenme haricinde edinilen öğrenmeleri,
aa) Yan alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin, yükseköğrenimlerinde alanlarına ek
olarak aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenim programını veya farklı bir alanda yapılan
yüksek lisans veya doktora eğitimi programını,
bb) Usta öğretici: Hayat boyu öğrenme kurumlarında kadrolu veya ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğreticiyi,
cc) Yaygın eğitim: Örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin
tümünü,
çç) Zümre öğretmenler kurulu: Aynı dersi okutan öğretmenlerle varsa diğer eğitici personelden oluşan kurulu,
ifade eder.

Sayfa : 26

RESMÎ GAZETE

11 Nisan 2018 – Sayı : 30388

İlkeler
MADDE 4 – (1) Hayat boyu öğrenmenin ilkeleri şunlardır:
a) Hayat boyu öğrenme.
b) Bilimsellik ve bütünlük.
c) Geçerlilik.
ç) Gönüllülük.
d) Herkese açıklık.
e) Her yerde eğitim.
f) İhtiyaca uygunluk.
g) İş birliği ve eş güdüm.
ğ) Planlılık.
h) Süreklilik.
ı) Yenilik ve gelişmeye açıklık.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumların Kuruluşu, Görevleri ve Eğitim Ortamları
Kurumların kuruluşu ve görevleri
MADDE 5 – (1) Yerleşim birimi ve çevresinin gelişmişlik düzeyi, iş gücü ve istihdam
durumu, eğitim ihtiyacı göz önüne alınarak il ve ilçelerde hayat boyu öğrenme kurumlarının
açılması, kapatılması ve hayat boyu öğrenme kurumlarına ad verilmesi ile ilgili iş ve işlemler,
24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum
Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.
(2) Bu kurumlar;
a) Halk eğitimi merkezlerinden,
b) Olgunlaşma enstitülerinden,
c) Açık öğretim okullarından,
oluşur.
(3) İkinci fıkrada belirtilen kurumlarda;
a) Kurs ve kurs dışı faaliyetler,
b) Belge, denklik ve önceki öğrenmelerin tanınması işlemleri,
c) İşletmelerde mesleki eğitim faaliyetleri,
ç) Araştırma, geliştirme ve arşivleme işlemleri,
d) Ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri,
e) Tasarım, üretim ve pazarlama faaliyetleri,
f) Nitelikli iş gücü yetiştirilmesinde mesleki ve teknik içerikli eğitim faaliyetleri,
g) Her türlü yarışma, fuar, sergi, sempozyum, panel, proje, iş birliği belgesi, sanatsal,
sosyal, kültürel ve benzeri etkinlikler düzenleme, katılım sağlama, temsil etme ile yayın hazırlama faaliyetleri,
ğ) Açık öğretim okulları eğitim hizmetleri,
h) Uzaktan öğrenme faaliyetleri,
gerçekleştirilir.
(4) Açık öğretim okullarının kuruluşu ve işleyişi hakkındaki usul ve esaslar, Bakanlıkça
belirlenir.
Kurum binası
MADDE 6 – (1) Kurum bina ve tesisleri, öğrenci/kursiyerlerin yaş ve gelişim durumlarıyla kurumun türü ve programlarına göre Bakanlıkça uygun görülen yapı projeleri çerçevesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
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(2) Binalarda derslik, atölye, laboratuvar, yönetim, araç gereç, resim ve müzik odaları,
konferans salonu, öğretmenler odası ile kütüphane gibi yerler bulunur. Spor salonu, çok amaçlı
salon, spor ve oyun alanları kurumun amaçlarına göre düzenlenir. Bina ve eklentilerinin yeterli
olması durumunda, ihtiyaca göre çağın gerektirdiği hobi alanları, internet odaları ve sosyal etkinlik ortamları düzenlenir, bu yerler bilimsel ve teknolojik araç gereçle donatılır.
(3) Kurumların binaları, tesisleri ve bahçeleri; engelliler için ulaşılabilirlik ölçütlerine
uygun şekilde düzenlenir.
Türk Bayrağı, Atatürk köşesi ile diğer tablo ve resimler
MADDE 7 – (1) Türk Bayrağının bulundurulması, temizliği, korunması ve kullanılmasında 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu hükümlerine uyulur.
(2) Kurumlarda, yönetimin bulunduğu binanın girişinde kolayca görülebilecek en uygun
yerde Atatürk köşesi oluşturulur. Atatürk köşesine zeminden belli yükseklikte hazırlanan bir
kaide üzerine, Atatürk’ün büstü konulur. Atatürk’ün fotoğrafı, ayaklı kaidede Türk Bayrağı,
İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi uygun biçimde asılır. Atatürk köşesinde madalyon, gravür, fotoğraf, Atatürk’ün eğitimle ilgili özdeyişleri ile kitap, tablo ve levhalara da yer
verilebilir.
(3) Kurumun yönetim odalarında, dersliklerinde, diğer oda ve bölümlerinde Atatürk
resmi, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi tabloları, 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine
göre asılır.
(4) Kurumların koridor, salon ve diğer uygun mekânlarında, Türk tarihi ve kültürüne
ait tablo ve levhalara, özlü sözlere, kurumun özelliğine göre eğitici ve sanat değeri olan resimlerle dünyaca ünlü bilim, sanat, spor insanlarının söz ve resimlerine, dekoratif ve estetik tablolara, haritalara, duvar gazetesi ile çeşitli etkinliklerin sergileneceği panolara da yer verilebilir.
Tabelalar
MADDE 8 – (1) Kurumlara ait bina ve tesislerin tabelaları, Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir.
Derslikler
MADDE 9 – (1) Derslikler, derslerin ve programın özellikleri ile öğrenci/kursiyer sayısı, yaş ve gelişim durumları ile özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin özellikleri ve ihtiyaçları
dikkate alınarak düzenlenir.
(2) Derslik, laboratuvar ve atölyelerde Türkiye haritası ile taşınırlar listesi de bulundurulur.
Atölye ve laboratuvarlar
MADDE 10 – (1) Alan/dal ve/veya programın özelliğine göre kurumlarda atölye ve
laboratuvar kurularak eğitim ve öğretime hazır hâlde bulundurulur. Bu birimler, özel eğitim
ihtiyacı olan bireylerin de yararlanabilecekleri şekilde düzenlenir.
Ana sınıfı
MADDE 11 – (1) Kurumların bünyesinde ihtiyaç duyulması ve imkân bulunması hâlinde ana sınıfı açılabilir. Bu sınıf ile ilgili eğitim öğretim uygulamaları, 26/7/2014 tarihli ve
29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Çocuk bakım ve oyun odası
MADDE 12 – (1) Kurumda uygun ortam ve imkân bulunması durumunda çocuk sahibi
olan bireylerin sosyal, kültürel ve mesleki yaşamlarında öğrenme ortamlarına aktif katılımlarını
sağlayabilmek amacıyla kursiyerlerin 3-6 yaş arası çocukları için esnek eğitim saat ve zamanlı,
toplum temelli çocuk bakım ve oyun odası oluşturulabilir. Bu odalar için kurum müdürü, okulaile birliği ile iş birliğinde gerekli tedbirleri alır. Kursiyerlerin, 3-6 yaş arası aralığında yeterli
sayıda çocukları olmaması hâlinde müracaat eden diğer çocuklar da kursa kabul edilir.

Sayfa : 28

RESMÎ GAZETE

11 Nisan 2018 – Sayı : 30388

Spor alanları ve görsel sanatlar derslikleri
MADDE 13 – (1) Spor alanı, spor salonu ve çok amaçlı salonu bulunan kurumlarda
bu yerler, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler için kullanıma hazır durumda bulundurulur.
(2) İmkânları elverişli kurumlarda görsel sanatlar ile müzik derslikleri oluşturulur. Müzik dersliği, diğer dersliklerden daha uzak bir yerde planlanır. Müzik aletleri için oda veya bir
bölüm ayrılır.
(3) Dersliklerde standartlara uygun araç gereç bulundurulur.
(4) Spor tesislerinin kullanımıyla ilgili açıklamalar, görülebilecek yerlere asılır. Tesislerin korunması ile ilgili güvenlik önlemleri alınır ve işletilmesinde 9/2/2012 tarihli ve 28199
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine uyulur.
Çok amaçlı salonlar
MADDE 14 – (1) Kurumların bünyesinde, yarışma, konser, toplantı, tiyatro, panel, sergi, seminer ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla binanın durumu dikkate alınarak
çok amaçlı salonlar oluşturulabilir.
(2) Kurumlara ait çok amaçlı salon ve müştemilatı, eğitim öğretim faaliyetlerinden artakalan zamanlarda kişi veya kuruluşların etkinliklerine ücret karşılığında tahsis edilebilir. Tahsis işlemleri, döner sermayesi olan kurumlarda döner sermaye işletmesi kapsamında, döner
sermayesi olmayan kurumlarda Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
(3) Tahsis işlemlerinde; siyasi partiler, dernekler ve vakıfların talepleri mülki idare amirince değerlendirilir, uygun görüldüğü takdirde tahsis yapılır. Salonun dışındaki yerlere afiş,
pankart ve benzeri tanıtım/duyuru araçları asılamaz.
(4) Tahsis işlemlerinde ilgili kurum müdürlüğü ve tahsis talebinde bulunan kişi veya
kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği belgesi hazırlanır. Tahsis süresince doğan zarar, salonun
tahsis edildiği kişi veya kuruluştan en kısa sürede tazmin edilir.
Uygulama birimi
MADDE 15 – (1) Bünyesinde döner sermaye bulunan kurumlarda; giyim üretimi, geleneksel sanatlar, gıda üretimi, yiyecek ve içecek hizmetleri, ticaret, turizm ve benzeri bölüm
ve atölyeler, uygulama birimi olarak kullanılabilir. Bu birimlerde uygulamalı eğitim yapılabilir.
Uygulama biriminde ücret karşılığı görevlendirilen usta öğreticilerin ücretleri döner sermayeden ödenir.
(2) İhracatçı, üretici kurum ve/veya kuruluşların iş birliğinde düzenlenen kurslarda eğitimin uygulamalı bölümü ihtiyaç oranında artırılabilir. Aynı uygulama sosyal ve kültürel amaçlı
koro, sanatsal gösteri grupları, tiyatro ve benzeri çalışmalar için de yapılabilir. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi, kurs onayı ve eğitim programında belirtilir.
Hizmet odaları
MADDE 16 – (1) Kurumda; müdür, müdür yardımcıları, alan/dal, atölye ve laboratuvar
şefleri, öğretmen, memur ve diğer personel için uygun odalar ayrılır, öğretmen sayısına göre
öğretmen odası düzenlemesi yapılır.
(2) Kurumda, ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak uygun mekân ayrılır.
Kütüphane
MADDE 17 – (1) Kitaplık ve kütüphane, 22/8/2001 tarihli ve 24501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği hükümlerine göre
düzenlenir ve işletilir.
Kantin
MADDE 18 – (1) Kurumun fiziki şartlarının uygun olması hâlinde kantin kurulabilir.
Kantinin kurulması ve işletmesi ile ilgili işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
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(2) Gıda üretimi, beslenme, ticaret, turizm ve benzeri bölüm ve atölyeleri bulunan kurumlarda döner sermaye bulunması durumunda kantin, kurumun uygulama birimi olarak değerlendirilir. Bu durumdaki kurumlar için birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yöneticiler ve Eğitimciler
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 19 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Eğitim öğretim yılı başlamadan önce personelin iş bölümünü yaparak personele yazılı
olarak bildirmek, yetkili kurul, komisyon ve ekipleri oluşturmak, öğretmenlerin de görüşlerini
alarak okutacakları dersler ile atölye, laboratuvar ve işletmelere ilişkin görevlerin dağılımını
yapmak, aylık karşılığı ders görevini dolduramayan öğretmenler ile boş geçen dersleri süresi
içerisinde millî eğitim müdürlüğüne bildirmek, öğretim programları ile eğitim öğretimle ilgili
kaynakların kurumda bulundurulmasını sağlamak.
b) Yıllık ders ve kurs planlarının hazırlanması amacıyla zümre öğretmenler kurulu toplantılarının yapılmasını sağlamak, ders yılı başlamadan önce öğretmenlerden sorumlu oldukları
dersler ile atölye ve laboratuvar etkinliklerini, alan/dal, atölye, laboratuvar ve tesis şeflerinden
üretim ve hizmete yönelik yıllık planları alıp inceleyerek varsa gerekli değişiklikleri yaptırarak
onaylamak ve bir örneğini iade etmek.
c) Kurumun derslik, laboratuvar, atölye, kütüphane, makine ve araç gereçleri ile diğer
tesislerini eğitim öğretime hazır bulundurmak, bunların kurulmasını, geliştirilmesini, zenginleştirilmesini ve imkânlar ölçüsünde diğer eğitim öğretim kurumları ile çevrenin de bunlardan
yararlanmasını sağlamak.
ç) Kurumda eğitim öğretim hizmetlerinden yararlanacak öğrenci/kursiyerlerin sürekli
eğitimlerini yürütmek için millî eğitim müdürlüğü ve ilgili kuruluşlar ile iş birliği yaparak il
sınırları içindeki bütün kurum ve işletmelerden yararlanılması, gerekli durumlarda bağış ve
bina kiralanması ile ilgili işlemleri yürütmek.
d) Eğitim öğretim çalışmalarını etkili, verimli duruma getirmek ve geliştirmek, sorunlara çözüm üretmek için öğretmenler kurulunu, alan/dal, atölye, tesis ve laboratuvar şeflerini,
sınıf, zümre ve rehberlik öğretmenlerini toplantıya çağırmak, zümre öğretmenleri arasında eş
güdümü sağlamak amacıyla zümre başkanları ile toplantılar yapmak, bu kurulların kararlarını
onayladıktan sonra uygulamaya koymak ve gerektiğinde üst makama bildirmek.
e) Ders/kurs ve uygulamaların eğitim öğretimin amacına uygunluğunu belirlemek üzere
ders/kurs ve uygulamaları izlemek.
f) Kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesi için atölye, derslik, laboratuvar ve tesislerin
birer üretim ortamı durumuna getirilmesini, çevredeki iş yeri, müze, turistik tesis ve benzeri
kuruluşlarla iş birliğine gidilerek insan gücü imkânı ile alan/dallara alınacak öğrenci/kursiyer
sayılarının belirlenmesini, atölye, laboratuvar, uygulamalı ders ve staj çalışmalarının buralarda
yapılabilme imkânlarının araştırılmasını, mesleklerinde başarılı olanların ders, seminer ve konferans gibi etkinliklerle eğitime katkıda bulunmalarını sağlamak.
g) Programların uygulanmasında ve geliştirilmesinde ilgililerin görüşlerini de alarak
okul gelişim yönetim ekibi çalışmalarının planlamasını ve yürütülmesini sağlamak; gerekli durumlarda bu konularda üst makama öneride bulunmak.
ğ) Kurumun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü önlemi almak, alınan kararları zamanında ve etkili bir şekilde uygulayarak öğrenci/kursiyerlere istenilen davranışların kazandırılmasını sağlamak.
h) Aday öğretmen ve personelin yetiştirilmelerini sağlamak.
ı) Kurumda görevli öğretmen ve diğer personelin, yetiştirilmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için gerekli tedbirleri almak.
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i) Bakanlık, il ve ilçe stratejik planlarını, kurumun mevcut durumunu, ihtiyaçlarını ve
çevre imkânlarını dikkate alarak kurum stratejik planının hazırlanmasını, hazırlanan planın her
dönem sonunda izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlayarak bu doğrultuda planda belirlenen
hedeflere ulaşmak için gerekli tedbirleri almak, kurumda stratejik yönetim kültürünün benimsenmesini sağlamak.
j) Eğitim öğretim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarının yanı sıra kurumun ihtiyacına
göre program geliştirme, yönetim, bütçe ve benzeri konularda planlama ve düzenleme çalışmalarının yapılmasını sağlamak.
k) Kurum binası ve eklentilerine yönelik güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
l) Günlük çalışma çizelgesi ile öğretmenlerin nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlayarak ve onaylayarak yürürlüğe koymak.
m) Öğretmen ve diğer personelden görevlerini başarılı şekilde yürütenler ile yönetimden
eğitim öğretimin etkinliğini artırmak için büyük çaba gösterenlerin ödüllendirilmesini ilgili
mevzuat hükümlerine göre önermek.
n) Kurumun çevrenin ihtiyaçlarına göre amaçlarına ulaşabilmesi için çevre ile etkili
iletişim kurarak bu amaçla yöresel eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması ve geliştirilmesinde çevredeki ilgililerin görüşlerini alıp program sınırları içinde bu görüşlerden yararlanarak gerekli durumlarda üst makamlara önerilerde bulunmak.
o) Millî kültür değerlerinin korunması ve yaşatılması ile Türk kültürü ve geleneksel sanatları alanında araştırma, geliştirme, değerlendirme, arşivleme, yaygınlaştırma ve tanıtma, tasarım ve üretim çalışmalarını özendirmek, yurt içi ve yurt dışında tanıtım-pazarlama faaliyetlerini planlamak.
ö) Okul-aile birliğini kurmak ve etkin şekilde çalıştırılmasını sağlamak.
p) Performans izleme ve değerlendirme sistemine uygun bir şekilde, kurum etkinlikleri
ile personeli izleyerek değerlendirmek.
r) Kurumda yapılan faaliyetlerin sonucunda elde edilen ürünlerin sergilenmesini sağlamak, bu konuda öğrenci ve kursiyerlere destek vermek.
s) Müdür yardımcıları arasında görev dağılımı yapmak, onlara rehberlik etmek, onların
çalışmalarını denetlemek, müdür yardımcılarının nöbet görevini düzenlemek, kurumda bir müdür yardımcısı olması hâlinde muayene ve kabul komisyonuna başkanlık etmek.
ş) Kurslara devam eden dezavantajlı veya özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin yetiştirilmesi ile ilgili gerekli tedbirleri almak.
t) Öğretmen ve usta öğreticilerin performanslarını arttırmak amacıyla her eğitim öğretim
yılında en az bir defa verilen dersi izlemek ve rehberlikte bulunmak.
u) Okuma yazma ile ilgili iş ve işlemleri, 2841 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütmek.
ü) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalınmaksızın taşınır kayıt ve işlemlerini yürütmek üzere gerekli bilgi ve niteliklere sahip personel arasından
taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirmek.
v) e-Yaygın sistemi ve diğer elektronik ortamlarda yürütülmesi gereken iş ve işlemlerle
ilgili gerekli takip ve denetimi yapmak.
y) Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğindeki sorumluluklarını yerine
getirmek.
z) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci ve 12 nci
maddeleri uyarınca acil durumlarla mücadele için gerekli tedbirleri almak.
aa) İlgili kuruluşlarla iş birliği yaparak her türlü tehlikeye karşı gerekli güvenlik önlemlerini almak.
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bb) Mesleki açık öğretim lisesi programlarına katılan öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesi için gerekli önlemleri almak, kurumun derslik, atölye ve laboratuvarlarında açılması
planlanan hayat boyu öğrenme faaliyetleri konusunda ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.
cc) Döner sermaye iş ve işlemlerinde, 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi
Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre eğitim öğretimi aksatmamak şartıyla gerektiğinde sorumluluğundaki atölye ve laboratuvarlar ile makine ve teçhizatın özel sektörle birlikte kullanılmasına imkân sağlamak.
çç) Kurs ve etkinliklerin hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında devam etmesi durumunda müdür yardımcısına/yardımcılarına idari nöbet görevi vermek, bu görevin
karşılığında kurumun işleyişini ve görevlerini aksatmayacak şekilde izin kullandırmak.
dd) Halk eğitimi faaliyetlerini denetlemek ve denetim sonuçlarını değerlendirerek millî
eğitim müdürlüğüne rapor etmek.
ee) Harcama yetkilisi olarak müdür yardımcılarından birini 10/12/2003 tarihli ve 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirmek.
ff) İşletmelerde eğitim gören öğrenciler ile kursiyerlerin sigortalılık ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini koordine etmek.
Müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 20 – (1) Müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Çevrede yapılacak alan araştırmalarına dair planlamanın yapılmasını ve alan çalışmalarının bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak, bu çalışmada görev yapacak
öğretmenlerin görevlendirme onaylarını müdüre sunmak.
b) Uygulanan programların verimliliğini ve çevrede bıraktığı sosyoekonomik etkiyi
tespit etmek için araştırmalar yapılmasını sağlamak.
c) Kurumun yıllık çalışma planını hazırlayarak onaya sunmak.
ç) Etkinlikler için gerekli özendirme kampanyalarını planlayarak ve müdürün onayı ile
uygulanmasını sağlamak.
d) Uygulanacak programlara göre öğretmen ve usta öğretici ihtiyacını belirlemek.
e) Bakanlıkça hazırlanan programlardan çevrenin talep ve ihtiyacına uygun olanların
etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak.
f) Yerel düzeyde hazırlanacak eğitim programları taslağı ile ilgili komisyona başkanlık
etmek ve hazırlanan programların Genel Müdürlüğe sunulmasını sağlamak.
g) Çevredeki yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlarla yapılacak program geliştirme çalışmalarını planlamak.
ğ) Uygulamada birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla öğretmen ve usta öğreticiler
arasındaki eş güdümü sağlamak.
h) Kurumdaki araştırma, geliştirme, üretim, stratejik plan, iç ve dış kaynaklı proje ve
benzeri çalışmaları yürütmek.
ı) Kurumlarda görevli aday öğretmen ve usta öğreticilere bilgilendirme ve rehberlik
yapmak.
i) e-Yaygın sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
j) Kayıt ve kabul, eğitim, öğretim, devam, izin, disiplin işleri ile diğer yönetim konularının ve bunlarla ilgili defter, dosya ve belgelerin düzenlenmesi, takip edilmesi ve sonuçlarının
izlenip değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
k) Kurumun bina, tesis, araç gerecinin düzen, temizlik, bakım ve korunması ile bunların
her an kullanıma hazır durumda bulundurulmasını sağlamak.
l) Satın alma işlemlerini, ilgili mevzuatına göre yürütmek.
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m) Bakanlıkça veya kurumca açılacak hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve benzeri çalışmalar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
n) Okul-aile birliği faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
o) Taşınır kayıt, kontrol ve düşüm işlemleri ile eğitim, öğretim süresince kullanılacak
değerlendirme formu ve belgelerin hazırlanmasını, kayıtların tutulmasını sağlamak.
ö) Öğretmen ve usta öğreticilerden puan çizelgelerini alıp inceleyerek müdürün onayına
sunmak.
p) Ders programlarının öğretmen ve usta öğreticilere dağıtımını ve ilgili çizelgelerin
hazırlanmasını sağlamak.
r) Nöbet çizelgelerini hazırlayıp müdüre onaylatarak, öğretmenlerin ve diğer görevlilerin nöbet görevlerini kontrol etmek.
s) Memurların ve diğer personelin görev dağılımını düzenleyerek, müdürün onayına
sunup bu görevlerin yürütülmesini sağlamak.
ş) Aylık maaş ve ders ücretleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
t) Kurumdaki harcamalarla ilgili olarak görevlendirildiğinde, gerçekleştirme görevini
yapmak.
u) Taşınır Mal Yönetmeliğine göre işlemleri yürütmek.
ü) Kayıtları almak.
v) Kitap dağıtım işlerini yapmak.
y) Öğrenci belgesi ve diğer belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesini, diplomaların
dağıtılması iş ve işlemlerini yürütmek.
z) Açık öğretim okulları ile ilgili benzer diğer iş ve işlemleri yürütmek.
aa) Döner sermaye çalışmalarının piyasa şartlarına göre yürütülebilmesi, iş takibi, malzeme alımı, iş teslimi, sipariş alınması gibi konularda piyasayı günü gününe izlemek.
bb) Döner sermeye işletmesi bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin ödeme emrini
düzenleme görevini yürütmek.
cc) Döner sermaye işletmesinin nakit, stok ve duran varlık işlemleri ile diğer işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
çç) Ücretleri döner sermaye işletmesince karşılanan personelin her türlü iş ve işlemlerini
izlemek ve bu konuda müdüre bilgi vermek.
dd) Alan/bölüm şeflerince düzenlenen puan çizelgesini inceleyerek imzalamak ve bunları onaya sunmak.
ee) Döner sermayeden veya gerektiğinde genel bütçe ödeneklerinden yapılan satın alma
işlerinde ihale komisyonuna başkanlık etmek.
ff) Döner sermaye işletmesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla yönetime önerilerde bulunmak.
gg) Ambarın kontrol ve denetimini yapmak.
ğğ) Döner sermaye çalışmalarında teknik şartnameye uygun üretim yapılmasını sağlamak.
hh) Döner sermaye makine, araç gerecinin bakım ve onarımının yapılmasını, sürekli
kullanıma hazır durumda bulundurulmasını sağlayarak varsa sorunların giderilmesi için önlem
almak.
ıı) Kurumun bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını belirleyerek müdürü bilgilendirmek.
ii) Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
jj) Kurumda nöbet görevinin yerine getirilmesini sağlamak.
kk) İdari nöbet tutmak.
ll) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine
getirmek.
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Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları
MADDE 21 – (1) Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Toplumsal kalkınmada bireyin gelişmesine katkı sağlamak üzere çalışmalarını yürütmek.
b) Eğitim öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı sağlamak, öğrencilere
sevgi ve şefkatle yaklaşmak, kişisel sorunlarını sınıfa yansıtmamaya özen göstermek, izleyeceği
programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklamak, öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak çağdaş eğitim öğretim teknikleriyle teknolojik kaynakları
kullanmak.
c) Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat
hükümleri doğrultusunda görev yapmak.
ç) Kurumun eğitim öğretim ve üretim çalışmalarında görevli olup bu görevleri yerine
getirmek.
d) Eğitim öğretim standartlarının geliştirilmesi, üretimin artırılması, kurum-çevre ilişkisinin kurulması ve geliştirilmesi yönünde çaba harcayarak işleyişte yönetime yardımcı olmak,
kılık kıyafet, söz ve davranışlarıyla öğrenci/kursiyerlere örnek olmak.
e) Yıllık/dönemlik ve günlük plan yapmak, kendilerine verilen dersleri okutmak, derslerle ilgili araştırma, uygulama ve deney yapıp öğrencilere de yaptırmak, yapılan deneyler için
bir rapor hazırlamak.
f) Öğrenci ve kursiyerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek ve araştırarak öğrenmelerini
sağlamak, bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı
hazırlamak.
g) Eğitim öğretim ve üretim çalışmalarında araç gereç, laboratuvar, gezi, gözlem gibi
her türlü imkândan öğrenci/kursiyerlerin yararlanmalarını sağlamak, bu çalışmalarda öğrenen
merkezli bir yaklaşım benimseyerek sergilemek.
ğ) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin yetiştirilmesi için önlem almak.
h) Öğrenci/kursiyerlerin, kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem vermek, kütüphane, kitaplık, laboratuvar ve spor tesisleri ile çevredeki müze, atölye, fabrika, iş
yeri, ticari, mali ve turistik işletmelerden ve diğer tesislerden yararlanmalarını sağlamak.
ı) Sorumluluğuna verilen sınıf rehber öğretmenliği görevini yürütmek.
i) Öğretim programlarına uygun olarak döner sermayeyle ilgili işleri planlamak ve yaptırmak.
j) Ders dışı eğitim öğretim etkinliklerinin ilgili mevzuata göre yürütülmesini sağlamak.
k) Müdürün hazırlayacağı bir program doğrultusunda, ilgili mevzuata uygun olarak
aday öğretmenleri yetiştirmek.
l) Sınavlar ile ilgili görevleri ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirmek.
m) Derse başlamadan önce yoklama yaparak yoklama sonucunu fiş veya deftere yazmak ve imzalamak.
n) Konu, deney, ödev, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları dersin sonunda
ders defterine yazarak imzalamak.
o) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlamak, öğrenci/kursiyerlerin gezi
ile ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla kurum
yönetimine bildirmek.
ö) Öğrenci/kursiyerlerin eğitim öğretim ve üretim etkinliklerini izlemek, mesleki konularda çevre ile ilişki kurmalarına rehberlik etmek.
p) Nöbet çizelgesinde belirtilen nöbet görevini yerine getirmek.
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r) Görevlendirildikleri kurullara, komisyonlara, öğrenci kulübü ve sınıf rehberlik çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılmak, çalışma takviminde belirtilen tarihlerde kurumda hazır bulunup verilen görevleri yapmak,
kurul, komisyon ve diğer ekiplerdeki çalışmalarını toplam kalite yönetimi anlayışı ile yürütmek.
s) Öğretmenler kurulu, zümre ve sınıf zümre öğretmenler kurulu ve ilgili diğer kurul
toplantılarına katılmak, seçildiklerinde kurul toplantılarında sekretarya görevlerini yerine getirmek.
ş) Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları öğretime yansıtmak,
bu konuda her yıl en az bir rapor hazırlayarak bu rapor veya raporların zümre öğretmenler kurulunda tartışılmasını, mesleki arşiv çalışması yaparak bunların eğitim öğretimde kullanılmasını
sağlamak.
t) Uygulamalı eğitimi ilgili mevzuata göre yapmak, gerekli görülen araç gerecin zamanında sağlanması için ilgililerle iş birliği yaparak araç gereci kontrol edip teslim almak, kendilerine verilen araç gereç ve makinelerin korunması, bakımı, onarımı ve kılavuzuna uygun
şekilde güvenli kullanılmasını ve bunların her zaman hazır durumda bulundurulmasını sağlamak ve bu konuda öğrenci/kursiyerlere rehberlik etmek.
u) Öğrenci/kursiyerlerce yapılan deney, temrin, döner sermayeden yapılan iş ve uygulamalarda kullanılan araç gerecin bir listesini ilgililere vermek.
ü) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi
için alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefleri ile birlikte plan hazırlamak, öğrenci/kursiyerlere alanı
ile ilgili konularda proje danışmanlığı yapmak ve rehberlik etmek.
v) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılmak, yapılan iş ve hizmetlerin
istenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlamak.
y) Görevlendirildiğinde ders araç gerecini, öğretmenler kurulunca seçilmesi durumunda
kitaplık demirbaşlarını teslim alarak bunlarla ilgili görevleri yapmak.
z) İlgili makamlarca elektronik ortamda veya yazılı ve basılı olarak yayımlanan kanun,
yönetmelik, yönerge, genelge ve benzeri mevzuat ile eğitim öğretime ilişkin duyuru, belge ve
dokümanları okuyup imzalamak.
aa) Tam gün tam yıl eğitim yapan kurumlarda çalışma saatleri dışında, hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde verilen görevleri yapmak.
bb) Elektronik ortamda veri tabanı üzerinden yapılan işlemlerde kendisi ve görev alanıyla ilgili tüm iş ve işlemleri yerine getirmek, kayıtları takip etmek, güncelleştirmesini sağlamak ve süreci takip etmek.
cc) Öğrencilerin davranış ve başarı durumları konusunda veliler ile iş birliği yaparak
bu amaçla düzenlenen toplantılara katılmak.
çç) Amirleri tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine
getirmek.
(2) Öğretmenlere gerektiğinde birden çok kurs merkezinde de görev verilebilir.
(3) Kurs görevi verilemediği takdirde, görevli bulunduğu çevrede, kurum müdürlüğünün uygun göreceği planlama, kursa hazırlık, öğretim programı geliştirme çalışmaları, kurs
materyali geliştirme çalışması, alan araştırmaları ve çevre inceleme görevi verilir.
(4) Halk eğitimi merkezlerinde bir eğitim öğretim yılı boyunca alanlarında ilgili mevzuatında belirtilen maaş karşılığı ders/kurs görevini tamamlamayan öğretmenlerin norm kadrolarının, kurs açılmasına ihtiyaç duyulan norm kadro ile değiştirilme teklifi Valilikler tarafından Bakanlığa yapılır.
(5) Öğretmenler, ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevler dışında yarıyıl ve yaz
tatili süresince izinli sayılırlar.
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Öğretmenlerin nöbet görevi
MADDE 22 – (1) Öğretmenler, nöbet çizelgesine göre nöbet tutar. Nöbetlerde aşağıdaki
esaslara uyulur:
a) Kurumun imkân ve koşulları dikkate alınarak nöbetlerini en iyi şekilde yapabilmelerini sağlamak için öğretmenlere derslerinin olmadığı veya en az olduğu günlerde nöbet görevi
verilir.
b) Birden fazla kurumda ders görevi bulunan öğretmenlere kurumların ihtiyaçları göz
önünde bulundurularak yalnız bir kurumda nöbet görevi verilir.
c) Öğretmenlikteki kıdemi 20 yıldan fazla olan kadın öğretmenler ile 25 yıldan fazla
olan erkek öğretmenler, istekleri hâlinde nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Ancak kıdemli
öğretmen sayısının fazla olması ve bu nedenle nöbet görevlerinin aksayabileceği durumlarda
bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.
ç) Kadın öğretmenlere doğumdan önce üç ay, doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.
d) Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra
biter. İkili öğretimin yapıldığı kurumlarda öğretmenler, kendi devrelerinde nöbet tutarlar. Okul
öncesi eğitim uygulaması bulunan kurumlarda nöbet görevi ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
e) Nöbet görevine gelmeyen öğretmen hakkında derse gelmeyen öğretmen gibi işlem
yapılır.
f) Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.
Koordinatör öğretmen görevlendirmesi
MADDE 23 – (1) İhtiyaç hâlinde koordinatör öğretmen görevlendirilebilir. Koordinatör
öğretmen görevlendirmelerinde 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Diğer personel
MADDE 24 – (1) Kurumda görevli diğer personelin görev ve sorumlulukları ilgili mevzuata göre belirlenir.
(2) Kurumlarda;
a) Kütüphaneyle ilgili işleri yürütmek üzere kütüphaneci,
b) Aracı bulunan kurumlarda şoför,
c) Temizlik hizmetlerini yürütmek üzere hizmetli,
ç) Kurumun ısınma işlerini yürütmek üzere kaloriferci,
d) Bina ve tesisler ile araç ve gerecin güvenliğini sağlamak üzere bekçi veya koruma
ve güvenlik görevlisi,
e) Yemekhanesi bulunan kurumlarda yemek çıkarılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek üzere aşçı,
f) İhtiyaç duyulan diğer alanlarda personel,
çalıştırılabilir.
(3) Personelin görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde kurum müdürünce belirlenerek ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir.
(4) Hizmet satın alma yoluyla çalıştırılacak personelin görevlerine ilişkin esas ve usuller
sözleşmeyle belirlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Usta Öğreticilerin Görevlendirilmesi, Görev ve Sorumlulukları
Kadrolu usta öğretici
MADDE 25 – (1) Usta öğreticiye kurum müdürü tarafından ihtiyaç olması hâlinde açılan kurslarda görev verilir. Gerektiğinde birden çok kurs merkezinde de görev verilebilir.
(2) Kurs görevi verilemediği takdirde, görevli bulunduğu çevrede, kurum müdürlüğünün uygun göreceği planlama, kursa hazırlık, öğretim programı geliştirme çalışmaları, kurs
materyali geliştirme çalışması, alan araştırmaları ve çevre inceleme, atölyelerde üretim çalışmaları görevi verilir.
(3) Asıl alanlarında kurs açılmamışsa istekleri de dikkate alınarak alanlarına yakın kurslarda görev verilebilir. Alanında veya yan alanda kurs açılamaması durumunda kurumunun uygun göreceği büro ve üretim hizmetlerinde görevlendirilir.
Ders ücreti karşılığı görevlendirme
MADDE 26 – (1) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders
ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır.
(2) İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan
yoluyla yapılır.
(3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır:
a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta
öğreticiler.
b) Emekli öğretmenler.
c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.
ç) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler.
(4) Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla
ücretli usta öğretici görevlendirmesi yapılır.
(5) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:
a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.
b) Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.
f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.
(6) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler,
millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube
müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum
müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.
(7) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri
ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru
yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerine yapılır.
(8) Başvuruda bulunacaklardan;
a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe,
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b) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan
belgelerin aslı ve fotokopileri,
istenir.
(9) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:
a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.
b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.
c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun
açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.
ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için
bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.
(10) Resmî kurumlardan veya ilan yoluyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanamaması hâlinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni, İçişleri Bakanlığınca oturma izni ve alanında yeterlilik belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıyla ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.
(11) Ceza ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik açılacak kurslarda, öğreticilik görevi öncelikle cezaevi ve tutukevinde görev yapan öğretici niteliğine sahip kişilerden
karşılanır. Talep olmaması hâlinde üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre görevlendirme
yapılır.
(12) Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez.
(13) Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
(14) Ücretli usta öğretici olarak görev verileceklere, Bakanlıkça hazırlanan programa
göre eğitim verilir.
Ücretli usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları
MADDE 27 – (1) Kurumlarda görevlendirilen ücretli usta öğreticiler, öğreticilik görevlerini plan ve program dâhilinde yürütürler. Bu kişiler, görevleri süresince Devlet memurlarının tutum, davranış ve vakarına uygun davranmakla sorumludur.
(2) Ücretli usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir.
(3) Ders görevi ile görevlendirilen ücretli usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en
fazla sekiz ders saatidir. Müdür, cumartesi ve pazar günleri de dâhil olmak üzere ücretli usta
öğreticilere günün 07.00 ile 22.00 saatleri arasında görev verebilir. Bu çalışma süresi haftada
40 ders saatini geçemez.
(4) Ücretli usta öğreticilere alan taraması görevi verilmez.
(5) Kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri hâlinde kursun kapatılması durumunda, ücretli usta öğreticilerin başka bir kursta görev almaları sağlanır. Bu durumun mümkün olmaması durumunda görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı
süre kadar ücret ödenir.
(6) Ücretli usta öğreticilerin, birinci fıkrada belirtilen şartları taşımadıkları, görevlerinde
Ek-5 Değerlendirme Formuna göre başarısız oldukları, bu Yönetmelik hükümlerine uymadıkları kurum müdürlüğü, mülki idare amirleri veya denetlemeye yetkili birimlerce belirlenmesi
durumunda, usta öğreticilerin görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar
ücret ödenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Olgunlaşma Enstitüleri, Kuruluşu, Bölümleri, Yetki ve Görevleri
Olgunlaşma enstitüleri
MADDE 28 – (1) Olgunlaşma enstitüleri, kültürel değerlerimizi özellikle geleneksel
sanatlarımızı ve giyim kültürümüzü araştıran, asıllarını koruyarak yeni ürünler hazırlayan, arşivleyen ve gelecek kuşaklara aktaran, bunların ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasını
sağlayan, teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörde yer alacak nitelikli elemanlar yetiştiren,
eğitim ve öğretimin yanı sıra araştırma, tasarım, üretim, tanıtım ve pazarlama süreçlerinin tümünü gerçekleştiren doğrudan merkeze bağlı hayat boyu öğrenme kurumlarıdır.
(2) Olgunlaşma enstitüleri; eğitim öğretim, araştırma, tasarım ve üretim, tanıtım ve pazarlama bölümlerinden oluşur.
(3) Olgunlaşma enstitülerinde, kadrolu öğretmeni bulunan alanlarda ücretli usta öğretici
çalıştırılamaz. Norm açığı olan alanlarda açık norm sayısı kadar ücretli usta öğretici çalıştırılabilir.
(4) Proje uygulamalarında, Bakanlık onayı ile ücretli usta öğretici çalıştırılabilir.
Eğitim öğretim bölümü
MADDE 29 – (1) Eğitim öğretim bölümü, geleneksel Türk giyim ve diğer sanatları
gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan, mesleki ve teknik ortaöğretim denklik programı, beceri
kursları ve iş birliği kapsamında yapılan kurslarla kursiyerlere eğitim verilen bölümdür.
(2) Eğitim öğretim bölümünün görevleri şunlardır:
a) Eğitim öğretim etkinliklerini uygulanan program türlerine ve içeriklerine uygun olarak yürütmek.
b) Teorik ve pratik eğitimleri birbirini tamamlayacak şekilde planlamak ve yürütmek.
c) Mesleki ve teknik ortaöğretim denklik programlarını düzenlemek.
ç) Talep edilen alanlarda beceri kurslarının açılmasını ve eğitimlerinin verilmesini sağlamak.
d) Farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitimler vermek.
Araştırma bölümü
MADDE 30 – (1) Araştırma bölümü, kurumda kadrosu bulunan ve her meslek alanını
temsil eden birer meslek dersi öğretmeni, sanat tarihi öğretmeni, edebiyat öğretmeni ve tarih
öğretmeninden oluşur. Gerektiğinde halk bilimi, müzecilik, arşivcilik ve ihtiyaca göre farklı
branşlarda uzmanlar da görevlendirilebilir. Bu görevlendirmeler yapılırken eğitim öğretim yapılan alan/dallar, bölgesel özellikler, hizmet verilen okullar, sektörel gelişim ve uygulanan projeler dikkate alınır.
(2) Araştırma bölümünün görevleri şunlardır:
a) Kurumun amaçları doğrultusunda, alan uzmanlarıyla birlikte belirlenen konularda
araştırmalar yapmak ve sonuçlarını ilgililere sunmak.
b) Araştırma yapılan konularda kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak,
konferans ve seminerler düzenlemek, yayınlar hazırlamak.
c) Bilim ve teknolojideki yenilikler ile geçerli üretim alanlarını yakından izleyerek gerekli bilgi ve dokümanları toplamak, bu bilgileri tasarım bölümüne ve ilgililere aktarmak.
ç) İlgili kurum/kuruluşlar ve tasarım bölümü ile iş birliği içinde çalışmak.
Tasarım ve üretim bölümü
MADDE 31 – (1) Geleneksel kültürümüzü, geleneksel sanatlarımızı ve unutulmaya
yüz tutmuş sanatları yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla eğitim öğretim, üretim
ve tasarım yapılan alan/bölümlerde; bölgesel özellikler, sektörel gelişim ve uygulanan projeler
doğrultusunda kurum müdürlüğünce gerekli alan/bölümlerde tasarım ve üretim bölümü oluşturulur.
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(2) Tasarım ve üretim bölümünde, yeterli alan öğretmeni, resim, grafik, bilişim teknolojileri öğretmenleri ile ihtiyaca göre farklı branşlarda öğretmenler görevlendirilir.
(3) Tasarım ve üretim bölümünün görevleri şunlardır:
a) Belirlenen tema doğrultusunda araştırma bölümünde elde edilen verilerle alan/bölümlerine uygun tasarım ve prototip geliştirmek, seri üretimin yapılmasına karar verilen üretimleri gerçekleştirmek ve gelen özel siparişleri tasarlayarak üretmek.
b) Araştırma bölümü ile iş birliği içinde çalışarak araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, alanlarının gerektirdiği tasarımları, prototipleri hazırlamak ve seri üretim
planlarını yaparak uygulamak.
c) Üniversiteler, meslek yüksekokulları, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile özel kişilerden
gelen kültürel ve sanatsal ürünlerle ilgili siparişleri planlamak ve üretmek.
ç) Araştırma, tanıtım ve pazarlama bölümleri ile koordineli olarak çalışmak.
d) Alanlarındaki gelişmeleri sürekli izleyerek eğitim öğretime yansıtmak ve iş birliği
yaptığı diğer mesleki ve teknik eğitim okullarıyla paylaşmak.
e) Alanla ilgili program geliştirme çalışmalarına aktif olarak katılmak.
f) Arşiv ve müzenin geliştirilmesi amacıyla geleneksel sanatlar ile Türk giysilerinin örneklerini hazırlayarak bunların yeni nesillere aktarılmasını sağlamak.
g) Alanında yaptığı çalışmaları düzenleyerek katalog ve arşiv oluşturmak.
ğ) Döner sermaye kapsamında alınan siparişlerin ve satışa sunulacak ürünlerin üretim
çalışmasını yapmak.
Tanıtım ve pazarlama bölümü
MADDE 32 – (1) Tanıtım ve pazarlama bölümünde, kurumda kadrosu bulunan ve her
meslek alanını temsil eden bir meslek dersi öğretmeni, grafik ve fotoğraf/grafik öğretmeni, bilişim teknolojileri öğretmeni, yabancı dil öğretmeni ile yeterince kadrolu usta öğretici ve teknisyen görevlendirilir.
(2) Tanıtım ve pazarlama bölümünde görevlendirileceklerde; tanıtım, pazarlama, işletme ve halkla ilişkiler alanında yetişmiş, alanında lisansüstü eğitim almış ve yabancı dil bilenler
tercih edilir.
(3) Tanıtım ve pazarlama bölümünün görevleri şunlardır:
a) Araştırma ve tasarım bölümünde yapılan çalışma ve tasarımları ilgililere duyurmak.
b) Kurumun etkinliklerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, basın yayın organları ile yazılı ve sözlü iletişimi izin alarak sağlamak.
c) İlgililerle koordineyi sağlayarak yurt içinde veya yurt dışında sergi ve sunum düzenlemek.
ç) Kurumun etkinlikleriyle ilgili olarak videobant, slayt, film ve benzerlerini hazırlamak, katalog, model, gazete, dergi ve bülten çıkarıp izin alarak bunları yayımlamak.
d) Ürün pazarlaması için piyasa araştırması yapmak ve ürünlerin pazarlanmasını sağlamak.
e) İlgili tasarım bölümü ile koordinasyonu sağlayarak kurumda üretilen veri, tasarım,
desen, doküman ve benzeri ürünler ile eğitim ve hizmetlerin tanıtım, reklam ve satışını yapmak.
f) Kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak, siparişleri, istek ve özelliklerine göre tasarım
bölümüne iletmek.
g) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması çalışma esaslarına göre olabilecek sunum, sergi,
fuar ve benzeri tanıtım faaliyetlerine katılımı onay alarak gerçekleştirmek.
ğ) Araştırma bölümünün yaptığı etkinlikler doğrultusunda elde edilen veri, tasarım,
ürün, desen, doküman ve eğitim hizmetini çevreye, sektöre, yurt içinde ve yurt dışında tanıtarak
sergilemek ve pazarlamak.
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h) Ulusal ve uluslararası fuar, sunum, sergi, panel, sempozyum ve benzeri tanıtım faaliyetlerini takip etmek, basın yayın kurumları ile yazılı, sözlü ve görsel iletişimi izin alarak
sağlamak.
ALTINCI BÖLÜM
Komisyonlar, Kurullar ve Ekipler
Komisyonlar, kurullar ve ekiplerin oluşturulması
MADDE 33 – (1) Kurumlarda; eğitim öğretim, yönetim ve üretim etkinliklerinin verimliliğini sağlamak, kurum, çevre, sektör iş birliğini gerçekleştirmek, yerel yönetimler ve sivil
toplum örgütlerinin her türlü desteğini almak ve iş birliği yapmak amacıyla kurullar, komisyonlar ve ekipler oluşturulur.
Komisyonlar
MADDE 34 – (1) Oluşturulacak komisyonlar şunlardır:
a) İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu.
b) İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu.
İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu
MADDE 35 – (1) Komisyon, ildeki resmî, özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşları
ile hayat boyu öğrenmede iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, etkinlikleri birlikte planlamak
ve uygulamaya koymak, hizmet tekrarı ve kaynak israfını önlemek, verimliliği artırmak amacıyla vali ya da görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında toplanır.
(2) Komisyon, büyükşehir olan illerde büyükşehir belediyesi genel sekreteri veya belirleyeceği temsilci, diğer illerde il belediye başkanı veya belirleyeceği temsilci ve il özel idaresi
genel sekreteri, il millî eğitim müdürü, hayat boyu öğrenmeden ve mesleki eğitimden sorumlu
müdür yardımcısı veya şube müdürü, il millî eğitim müdürünün belirleyeceği hayat boyu öğrenme kurumu müdürleri, çalışma ve iş kurumu il müdürü, yükseköğretim kurumlarından bir
temsilci, il ticaret ve sanayi odası başkanı veya temsilcisi, il planlama ve koordinasyon müdürü,
yetkili eğitim sendikasının il temsilcisi veya belirleyeceği temsilci, gençlik hizmetleri ve spor
il müdürü, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu temsilcisi ve Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu temsilcisinden oluşur. Vali gerekli gördüğü durumlarda ilgili kurum
temsilcilerini de komisyona davet eder.
(3) İl hayat boyu öğrenme komisyonu, yılda en az iki defa vali tarafından belirlenen
tarihlerde toplanır. İhtiyaç hâlinde olağanüstü toplantılar da yapılabilir. Komisyonda önceki
döneme ait hayat boyu öğrenme faaliyetleri değerlendirilir ve o yılın eğitim öğretim faaliyetleri
planlanır.
(4) İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonunun sekretarya işleri, hayat boyu öğrenmeden
sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü tarafından yürütülür. Sekretarya,
toplantı gündemini tarafların görüşlerini de almak suretiyle belirler ve en az on beş gün önce
kurul üyelerine bildirir. Komisyon üyelerinden gelecek öneri ve görüşler doğrultusunda gündem
belirlenir.
(5) İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) İldeki hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
b) İl hayat boyu öğrenme eylem planının hazırlanmasını, uygulanmasını sağlamak,
planı izlemek ve değerlendirmek.
c) Gerektiğinde hayat boyu öğrenme ile ilgili konuları araştırmak amacıyla uzmanlardan
oluşan komisyonlar kurmak, komisyon raporlarını değerlendirmek.
ç) İlçe hayat boyu öğrenme komisyonunda alınan kararları dikkate alarak il genelindeki
hayat boyu öğrenme ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit etmek ve bunların çözümüne yönelik
gerekli çalışmaları yürütmek.
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d) Resmi ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik yıl içinde planlanan
modüllerle ilgili bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları gerçekleştirmek.
e) Komisyonda alınan kararları Genel Müdürlüğe bildirmek.
İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu
MADDE 36 – (1) Komisyon, ilçedeki resmî, özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşları
ile hayat boyu öğrenmede iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, hayat boyu öğrenme etkinliklerini birlikte planlamak ve uygulamaya koymak, hizmet tekrarı ve kaynak israfını önlemek,
verimliliği artırmak amacıyla kaymakam başkanlığında toplanır.
(2) Komisyon, ilçede bulunan tüm idare şube başkanları, belediye başkanı veya temsilcisi, millî eğitim müdürlüğünde görev yapan hayat boyu öğrenmeden sorumlu şube müdürü
ve mesleki eğitimden sorumlu şube müdürü, dekan veya müdürün seçeceği fakülte veya yüksekokul temsilcisi, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe gençlik ve spor müdürü, ilçe özel idare müdürü,
meslek odaları temsilcileri, ilçede yetkili eğitim sendikasının temsilcisi, çalışanları temsil eden
sendikaların temsilcileri, temel eğitim ve her türdeki ortaöğretim kurumlarını temsilen birer
müdür, ilçedeki hayat boyu öğrenme kurumu müdürleri ve kaymakamca uygun görülen diğer
resmî, özel kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşur.
(3) İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu, yılda en az iki defa toplanır. Komisyon, başkanın çağrısıyla gerektiğinde olağanüstü de toplanabilir.
(4) İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonunun sekretarya işleri, hayat boyu öğrenmeden
sorumlu şube müdürü tarafından yürütülür. Sekretarya, toplantı gündemini tarafların görüşlerini
de almak suretiyle belirler ve en az on beş gün önce kurul üyelerine bildirir. Komisyon üyelerinden gelecek öneri ve görüşler doğrultusunda gündem belirlenir.
(5) İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) İlçedeki hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
b) İl hayat boyu öğrenme eylem planındaki faaliyetlerin ilçe düzeyinde yürütülmesini
sağlamak,
c) İlçedeki hayat boyu öğrenme ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit ederek bu hususların
çözümüne yönelik gerekli çalışmaları yürütmek,
ç) İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonuna sunulmak üzere komisyon raporunu hazırlamak.
Sınav komisyonu
MADDE 37 – (1) Kurumlarda sınav işlerini yürütmek amacıyla ihtiyaç duyulması hâlinde kurum müdürünün başkanlığında en az iki alan/meslek dersi öğretmeninden sınav komisyonu oluşturulur. Üye bulunamadığı takdirde örgün ve hayat boyu öğrenme kurumlarından
görevlendirme yapılır. Buna rağmen öğretmen temin edilememesi hâlinde kurum müdürünün
belirleyeceği iki meslek dersi öğretmeninden sınav komisyonu oluşturulur.
(2) Genel bilgi derslerinde, kurum müdürünün başkanlığında biri dersi okutan veya
okutabilecek olmak üzere en az iki öğretmenden sınav komisyonu oluşturulur.
(3) Aynı meslek alan/dalı sınavı için birden fazla sınav komisyonu oluşturulabileceği
gibi değişik meslek alan/dallarının genel bilgi dersleri, ortak okutulan meslek dersleri ve aynı
alan/dalda okutulan birden fazla meslek dersinin sınavları tek oturumda aynı sınav komisyonu
tarafından yapılabilir. Aynı oturumda yapılan farklı derslerin sınavları ayrı ayrı değerlendirilir.
(4) Sınav komisyon üyesinin herhangi bir nedenden dolayı göreve gelmemesi durumunda kurum müdürü uygun başka bir öğretmeni görevlendirerek sınavın yürütülmesini sağlar.
Kurullar
MADDE 38 – (1) Eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması
amacıyla oluşturulacak kurullar şunlardır:
a) Öğretmenler kurulu.
b) Sınıf/şube öğretmenler kurulu.
c) Zümre öğretmenler kurulu.
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Öğretmenler kurulu
MADDE 39 – (1) Öğretmenler kurulu, kurumun öğretmen ve eğitici personelinden
oluşur. Gerektiğinde ilgili sektör temsilcileri, eğitici/öğretici personel, usta öğretici, proje uzmanı, proje koordinatörü, atölye teknisyeni, öğrenci temsilcisi ile okul-aile birliği başkanı da
kurul toplantısına çağrılabilir.
(2) Öğretmenler kurulunun kurum müdürünün başkanlığında toplanması esastır. Öğretmenler kurulu, ders yılı başında ve sonunda, ayrıca müdürün gerekli gördüğü diğer zamanlarda ve belirlenen gündemle toplanır.
(3) Kurul toplantıları, eğitim öğretim yılı başında yapılacak bir çalışma programına
göre yürütülür. Olağanüstü durumlar dışında toplantıların zamanı, yeri ve gündemi bir hafta
önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır.
Kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayı ile uygulanır. Kurul toplantıları ders saatleri
dışında yapılır.
Sınıf/şube öğretmenler kurulu
MADDE 40 – (1) Sınıf/şube öğretmenler kurulu, aynı sınıf/şubede ders okutan öğretmen, eğitici personel ile varsa sınıf rehberlik öğretmeninden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıftan
sorumlu müdür yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda kurula başkanlık eder.
(2) Kurul, olağan toplantılarının ilk ikisini öğretmenler kurulu toplantılarından sonra,
sonuncusunu öğretmenler kurulu toplantısından önce yapar. Kurul, başkanın çağrısı ve belirlediği gündem ile toplanır. Kurula, gerek görülürse veliler ile öğrenciler/kursiyerler arasından
seçilen temsilciler de çağrılabilir.
(3) Kurul toplantıları, eğitim öğretim yılı başında yapılacak bir çalışma programına
göre yürütülür. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayı ile uygulanır. Kurul toplantıları
ders saatleri dışında yapılır.
Zümre öğretmenler kurulu
MADDE 41 – (1) Zümre öğretmenler kurulu, aynı dersi okutan öğretmen, usta öğretici,
eğitici personel ve atölye teknisyeninden oluşur. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim
yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.
(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı
sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca
zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama
süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav
analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez
kurum müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.
(3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;
a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi
ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
b) Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun/kurumun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak
planlamanın bu doğrultuda yapılması,
c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde
durularak çalışmaların buna göre planlanması,
ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
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e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi,
f) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,
g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri
öğretim materyalinin belirlenmesi,
ğ) Kurum ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
h) Kursiyer/öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın,
birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
ı) Uygulama nitelikteki derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit
edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi,
i) Kursiyer/öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,
j) Kursiyer/öğrencilerin kurum içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli
sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında
değerlendirilmesi,
k) Eğitimle ilgili proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmaları,
ve benzeri konuları görüşülür.
(4) Kurum müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesindeki zümre öğretmenleriyle toplantı
düzenleyebilir.
Ekipler
MADDE 42 – (1) Kurumlarda; sivil savunma ekipleri, iş sağlığı ve güvenliği ekibi ve
diğer ekipler, ilgili mevzuat doğrultusunda kurulur ve görevlerini yürütür.
YEDİNCİ BÖLÜM
Kurslara Kayıt-Kabul, Kurslara Devam Durumu ile Kurs Açma-Kapatma ve
Kursa Katılacakların Sayısı
Kurslara kayıt-kabul
MADDE 43 – (1) Kursa kayıt olacaklardan;
a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösterir belge,
b) Mesleki ve teknik kurslarda 13 yaşını doldurmuş olma, genel kurslarda ise programın
özelliğine göre yaş durumu belgesi,
c) 18 yaşından küçük olanlardan velisinin yazılı izni,
ç) Kursun ve programın özelliğine göre öğrenim belgesi ve diğer belgeler,
d) Kursun özelliğine göre gerektiğinde sağlık raporu,
e) Yabancı uyruklular için İçişleri Bakanlığınca verilen yabancı kimlik numarasını taşıyan belge veya ülkeye girişlerinde kendilerine geçici olarak tanzim edilen yabancı tanıtma
belgesi,
f) Uluslararası göç kapsamında ülkemize gelen ve kalış süresi içerisinde kendilerine
4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yabancı
kimlik numarası verilmeyenler, halk eğitimi merkezlerinde uygulanan programdan yararlanmak
amacıyla pasaport veya kimlik belgelerinin Türkçe tercümesine göre, kimlik belgesi olmayanların ise beyan esasına göre valilik onayı,
istenir.
(2) Kurslara kabulde kurumun ve programın özelliği, başvuru fazlalığı ve benzeri nedenlerle sınav veya ön değerlendirme yapılabilir.
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(3) Başvurular, kurumlara bireysel olarak doğrudan yapılabileceği gibi bilişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir. Ayrıca kurumlardan uzak yerleşim birimlerinde ikamet edenler, bulundukları yerdeki muhtarlıklar ve Bakanlığa bağlı okul veya kurum müdürlüklerine
başvuruda bulunabilir.
(4) Kurslara kayıt;
a) Modüler olmayan kurslarda kurs süresinin 1/5 oranını geçmemek şartıyla kurs başlama tarihinden itibaren 10 uncu günün sonunda sona erer.
b) Modüler kurslarda kurs süresince kayıt yaptırılabilir. Ancak her modülün devamsızlık
süresi modül süresinin 1/5 oranını geçemez.
(5) Kursiyer kayıtları e-Yaygın sistemi üzerinde gerçekleştirilir. Kesin kayıt hakkını
elde eden kursiyerlere sistem üzerinden onay verilir.
(6) Kişiler aynı kursa en fazla iki defa devam edebilirler. Bu durumda olanların kurslara
kabul edilmesi için en az yedi yeni kursiyerin kayıtlı olması şartı aranır. Aynı kursa ikinci defa
devam edenlere tekrar kurs bitirme belgesi verilmez. Başarısız olunması durumunda, kurs tekrarında iki defa katılma şartı aranmaz.
(7) Kişiler farklı kurslara ders saatleri çakışmayacak şekilde kayıt yaptırabilirler.
Kurslara devam durumu
MADDE 44 – (1) Kursa kayıt işlemi, kursun başladığı tarihten itibaren kurs süresinin
1/5 oranını geçmemek şartıyla 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Kursiyer kaydı, bu tarihten sonra
e-Yaygın sisteminde kapatılır. Bu süre kursiyerin devamsızlığına sayılır.
(2) Modüler öğretim programları uygulanan kurslarda, devamsız veya başarısız olunan
modüllerin bulunması hâlinde bu kurs için kurs bitirme belgesi düzenlenmez. Bu kursiyerlere
Ek-4’teki Puan Döküm Çizelgesi düzenlenir. Ancak kursiyer başarısız olduğu modüllerini tamamlayıp başarılı olması hâlinde, kurs bitirme belgesi en son modülünün öğretimini tamamladığı kurumca düzenlenir.
(3) Kurslarda;
a) Modüler olmayan kurslarda devamsızlık süresi kurs süresinin 1/5 oranını geçmesi
hâlinde, kursiyerler devamsız ve başarısız sayılırlar.
b) Modüler kurslarda, her modülün devamsızlık süresi modül süresinin 1/5 oranını geçemez.
Kurs açma-kapatma ve kursa katılacakların sayısı
MADDE 45 – (1) Her türdeki programın açılabilmesi için en az 12 kişilik grubun oluşması gerekir. Kursiyer sayısının yedinin altına düşmesi durumunda kursiyerler, istemeleri hâlinde kurumdaki aynı programa veya aynı programı yürüten bir başka kurumdaki programa
nakledilebilir ya da kurum müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile eğitime devam edilebilir.
(2) Kurslar; program, aday kursiyer sayısı, öğretmen ve usta öğreticilerin çalışma saatleri
ile benzeri bilgiler içeren teklifin millî eğitim müdürü tarafından onaylanmasıyla açılır. Kurs
Açma, Öğretmen ve Usta Öğreticilerin Görevlendirme Onay Çizelgesi Ek-3’te yer alan kurs
açma onayları, tek olarak alınabileceği gibi toplu olarak da e-Yaygın sisteminden alınabilir.
(3) Kurs açma ve kapatma işlemleri e-Yaygın sistemi üzerinden yapılır.
(4) Kursiyer sayısının dikkate alınmayacağı kurslar şunlardır:
a) Okuma yazma kursları.
b) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik düzenlenecek kurslar.
c) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve özel ihtiyaçları doğrultusunda ailelerine yönelik geliştirilmiş kurslar.
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ç) Koruma altındakiler ile sokakta çalışan veya yaşayan çocuklara düzenlenecek kurslar.
d) Hastanelerde yatan kişilere, kadın konuk evinde barındırılan kadınlara, tedavi altındaki madde bağımlılarına yönelik düzenlenecek kurslar.
e) Tutuklu ve hükümlülere, 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu kapsamında düzenlenen kurslar.
f) Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar kapsamında düzenlenecek kurslar.
g) İl ve ilçedeki ihtiyaçlar değerlendirilerek zorunlu durumlarda vali onayı ile açılan
kurslar.
(5) Öğretici giderleri, fiziki ortamlar, araç gereç ve benzeri tüm giderlerin iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlar tarafından karşılandığı kurslar ile istihdam garantili projeler kapsamında düzenlenecek kurslarda, ilgili kurum ve kuruluşun talebi doğrultusunda millî eğitim müdürlüğünün onayı ile grup oluşturma zorunluluğu aranmaz.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Olgunlaşma Enstitüsü Programlarına Kayıt Kabul ve Değerlendirme
Kayıt kabul esasları
MADDE 46 – (1) Olgunlaşma enstitülerine, zorunlu öğrenim çağı dışında bulunanlardan ilkokul, ilköğretim okulu, ortaokul veya imam hatip ortaokulunu tamamlayanlar ile 13 yaşını dolduranlardan açıköğretim liselerine devam edenler kayıt yaptırabilirler. Mesleki ortaöğretim programlarını tamamlayamayanlar ile Bakanlıkça belirlenecek alan/dallarda ortaöğretim
programı mezunları tamamlama eğitimine alınır.
Yetenek/mülakat sınavına kayıt ve değerlendirme
MADDE 47 – (1) Olgunlaşma enstitülerinde yetenek sınavları için her alan/dala ait bir
komisyon oluşturulur. Komisyonda bölüm şefleri ile bir alan öğretmeni bulunur. İhtiyaç bulunması hâlinde, yeterli sayıda teknisyen ve usta öğretici de görevlendirilebilir. Değerlendirme
komisyonca yapılır.
Ölçme ve değerlendirme
MADDE 48 – (1) Uygulamalı eğitimlerin işletmelerde yapılması durumunda kursiyerlerin yıl sonu puanının belirlenmesinde, yapılan temrin, iş, proje, deney ve hizmetler için öğretmen ve usta öğretici tarafından verilen puanlar ile kurumda yapılan eğitimde verilen puanlar
eşit oranda değerlendirilir.
(2) Alan/dalın özelliğine göre dönem içinde yapılacak değerlendirmelerin şekli, sayısı
ve değerlendirmeye esas olacak ölçütler, zümre öğretmenler kurulunca belirlenir.
(3) Alan/dalı ile ilgili öğretim programındaki temel dersleri alan kursiyerler, ikinci yılın
başından itibaren uygulamaya yönelik bir konuda araştırma/inceleme yaparak bitirme projesi
hazırlar ve komisyona sunar.
(4) Bitirme projesi uygun görülenler, bitirme belgesi almaya hak kazanır. Bitirme projesi
uygun görülmeyenlere dersleri bitirdiğine dair belge verilir.
(5) Komisyonca değerlendirilen ve bitirme projesi uygun görülmeyenlere, eksikliklerini
tamamlamak üzere değerlendirmenin yapıldığı tarihten itibaren en fazla 8 haftalık ek süre tanınır, bu süre sonunda proje yeniden değerlendirilir, eğer proje başarılı bulunmaz ise zümre
öğretmenler kurulu kararı ile bir sonraki yılın proje sunum döneminde değerlendirme yapılır.
(6) Proje değerlendirme komisyonu, kurum müdürünün başkanlığında, ilgili alan/bölüm
veya atölye şefi, alanın özelliğine göre teorik ve uygulamalı meslek derslerini okutan iki öğretmen, ilgili meslek kuruluşlarınca görevlendirilecek alanında ustalık yeterliğini taşıyan bir
temsilciden oluşur.
(7) Bitirme projesi ile ilgili olarak elde edilen ürün veya tasarım modelleri konusunda
kursiyerler tarafından değerlendirme komisyonuna sunum yapılır, proje dosyası ve ekleri de-
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ğerlendirilmek üzere tutanakla komisyona teslim edilir. Komisyon, derslerin kesiminden önce
en geç bir hafta içinde başkanın daveti üzerine toplanır ve proje değerlendirmesi yapılır. Proje
dosyası ve ekleri bir yıl saklanır, bu süre sonunda proje sahibine tutanakla iade edilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Eğitim Öğretim
Öğretim programları
MADDE 49 – (1) Öğretim programlarının amaçları şunlardır:
a) Kurumlarca; yaş, eğitim düzeyi ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kursiyerlerin ilgi, istek, yetenek ve beklentileri doğrultusunda bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek.
b) Hayat boyu öğrenme faaliyetleri doğrultusunda kişisel gelişim taleplerinin karşılanmasının yanı sıra değişen ve gelişen ekonomiye iş gücü duyarlılığının artırılması için kamu,
özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde kursiyerleri, ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak üretken, bilinçli, yenilikleri ve gelişmeleri izleyen ve kendini buna göre
sürekli geliştiren, iyi insan, iyi vatandaş olarak yetiştirmek, istihdam için gerekli ve ihtiyaç
duydukları yeterlikleri kazanmalarına uygun eğitimleri sağlamak; araştıran, geliştiren, değerlendiren, tasarlayan, girişimci bireyler olarak yetiştirmek.
(2) Öğretim programlarının içeriği;
a) Öğretim programları, örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak, gerektiğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkânlarından yararlanarak bir bütünlük içinde
düzenlenir.
(3) Programın hazırlanması ve uygulanması:
a) Öğretim programları, Genel Müdürlükçe hazırlanır veya hazırlatılır, Bakanlık onayından sonra uygulamaya konulur.
b) Kurumlarda, hayat boyu öğrenmeyi geliştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı projeler
çerçevesinde hazırlanan özel programlar uygulanabilir. Bu programların uygulaması ile ilgili
esaslar projelerde yer alır. Proje süresi sona eren programların devamına, yaygınlaştırılmasına
veya sona erdirilmesine Bakanlıkça karar verilir.
c) Hayat boyu öğrenme kurumlarında mesleki öğretim programları, mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumlarında uygulanan öğretim programlarıyla bütünlük oluşturacak, programlar
arasında yatay ve dikey geçişlere imkân sağlayacak şekilde, Ulusal Meslek Standartları doğrultusunda modüler yapıda hazırlanır.
ç) Kurumlarda kurs bitirme belgesine götüren programlar uygulanır.
d) Hayat boyu öğrenme kurumlarında düzenlenen kurslarda çalışma süresinin günlük
en fazla sekiz ders saati olarak düzenlenmesi esastır.
e) Kurs programlarında yer alan mesleki uygulamaların işletmelerde yapılması esastır.
Mesleki uygulamaların işletmelerde yapılamaması durumunda uygulamalar, kurumda ya da
diğer okul ve resmî kurumların iş birliği ile yapılır.
(4) Programların süresi ve izlenmesi:
a) Eğitim programlarında; program içeriği, seviyesi ve eğitim süresi saat olarak belirtilir.
Programların süresi; içeriğinde yer alan bilgi, beceri ve kazanıma göre belirlenir.
b) Yaygın eğitimde uygulanan programların izlenmesi, geliştirilmesi ya da devam ettirilmesi çalışmaları; sektörün, öğretmen ve kursiyerlerin beklentilerini karşılama düzeylerini
belirlemek için yapılır.
c) Programların değerlendirilerek geliştirilmesi Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.
(5) Programların seviyesi:
a) Mesleki ve teknik eğitim kurs programlarında örgün ve yaygın eğitimdeki referans
seviyeleri birbiriyle ilişkilendirilir.
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b) Genel kurslar ile beceri geliştirme kurslarında seviyelendirme aranmaz.
(6) Programlarda yatay ve dikey geçişler:
a) Program bütünlüğü ve devamlılığı içinde sertifika, belge ve diplomaya götüren programlarda yatay ve dikey geçişlere imkân sağlanır.
Telafi eğitimi
MADDE 50 – (1) Eğitim öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem,
hastalık, havanın aşırı sıcak ve soğuk olması gibi nedenlerle il veya ilçe umumi hıfzıssıhha
meclisi kararıyla, kurumlarda eğitim öğretime ara verilebilir. Bu gibi durumlarda kursiyerlerin
eksik kalan eğitim öğretimleri için telafi eğitimi programı yapılır.
(2) Öğretmen ve usta öğreticilerin görevli, raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması gibi nedenlerden dolayı işlenmeyen konular, yoğunlaştırılmış eğitimler ile tamamlanır ve kurs döneminin uzatılması yoluna gidilmez. Bu eğitimlere ayrılacak ders saati sayısının devam edilmeyen toplam ders saati sayısından az olmaması gerekir.
Ancak doğal afetlerde olağanüstü hâl ve benzeri sebeplerle kursun uzatılması, kapatılması, ara
verilmesi mülki idari amirlerin yetkisindedir.
Tam gün tam yıl eğitim
MADDE 51 – (1) Kurumlarda tam gün tam yıl eğitim uygulaması ile ilgili hususlarda
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Mesleki çalışmalar
MADDE 52 – (1) Kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine
kadar geçen sürelerde mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı, kurum müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur. Kurum müdürlüğünce mesleki
çalışma görevi verilenlere, bu süre zarfında kurs ve sınav görevi verilmez.
(2) Mesleki çalışmalarda;
a) Hayat boyu öğrenme ilke ve yöntemleri, yetişkinlerde öğrenme, yetişkin eğitiminde
rehberlik, eğitim faaliyetlerinin planlanması, öğretim programları ile ilgili uygulama esasları,
ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler ve benzeri konularda çalışmalar,
b) Bir önceki yılda yapılan eğitim faaliyetleri ile İl ve İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonları toplantılarında alınan kararların değerlendirilmesi çalışmaları ve yıl içinde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleriyle ilgili çalışmalar,
c) Hayat boyu öğrenme kurumunun çalışma alanlarına uygun olarak araştırma, koleksiyon oluşturma ve arşivleme çalışmaları,
ç) Kurumun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre eğitim ve öğretimle ilgili diğer konularda
değerlendirme çalışmaları,
d) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu toplantılarıyla bunlarla ilgili iş ve
işlemler,
e) Eğitim ve öğretim yılı değerlendirmesiyle yeni öğretim yılında uygulanacak yıllık
çalışma programı, iş takvimi ve iş bölümüyle ilgili hazırlıklar,
f) Gerektiğinde Bakanlığın ilgili birimlerince hazırlanan plana göre farklı mesleki çalışma programları da,
yapılır.
(3) Yönetici ve öğretmenler;
a) Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ilk haftasında, kurum müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde kendi kurumlarında mesleki çalışma yaparlar.
b) Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ikinci haftası ve sonraki günlerinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belli merkez/merkezlerde
alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulurlar. İstemeleri hâlinde bu eğitimi farklı il/ilçelerde
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bulunan hayat boyu öğrenme kurumlarında alabilirler. Farklı il/ilçelerdeki çalışmalara katılacak
öğretmenler, katılacakları il/ilçeyi önceden kurumlarına dilekçe ile bildirmek ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendirmek zorundadırlar.
c) Eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar geçen süre içerisinde yapılan mesleki çalışmalarda kurum müdürlüklerince hazırlanan program dâhilinde kendi kurumlarındaki mesleki çalışmaya katılırlar.
Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
MADDE 53 – (1) Kurslar, çevrede yapılacak kapsamlı eğitim ihtiyaçlarını belirleme
çalışmaları sonucuna göre planlanır ve düzenlenir. Kurumlardaki yönetici ve öğretmenler, toplantı, görüşme, anket, gözlem ve benzeri yöntemlerle eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları
yapar. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde öğretmenler bir plan dâhilinde ve millî eğitim müdürünün onayıyla tanıtma faaliyetlerinde bulunur.
(2) Eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarında bilişim teknolojisi ve çevredeki diğer
iletişim araçlarından yararlanılır.
(3) Eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları yıl boyunca devam eder.
Kurs türleri
MADDE 54 – (1) Kurslar, birey ve toplumun eğitim düzeyi ve öğrenme ihtiyaçları
doğrultusunda öğretim programlarına uygun olarak açılır. Kurslar kişisel gelişim, sosyal-kültürel, mesleki ve teknik, sanatsal ve sportif alanlarda açılır.
Kursların düzenlenmesi
MADDE 55 – (1) Talep edilen kurslar, eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarından
sonra açılır. Gerekli olan araç, gereç, teçhizat, bina, bütçe, personel ihtiyaçları kurumca karşılanır. Kursa katılanlardan durumu uygun olanlar, kendi istekleriyle etkinlik giderleri için okul
aile birliğine katkıda bulunabilir. Kurslarda, uygulama yapılması hâlinde uygulamada ortaya
çıkacak eğitim giderleri okul aile birliği tarafından karşılanır.
Kursların düzenleneceği yerler
MADDE 56 – (1) Kurslar;
a) Öncelikle kurum binalarında,
b) İl, ilçe, belde, köy ve mahallelerde eğitim için sağlanan yerlerde,
c) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda,
ç) Eğitim kurumlarına ait binalarda,
d) Gezici olarak hazırlanan mobil eğitim araçlarında,
düzenlenir.
(2) Gerçek kişiler ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına ait bina ve tesislerin fiziki
şartlar, güvenlik, sağlık ve benzeri konular bakımından hizmete uygunluğu, kurum müdürünün
başkanlığında, bir müdür yardımcısı ve öğretmenden, yoksa usta öğreticiden oluşan bir komisyon tarafından belirlenir. Bu husus rapora bağlanır ve millî eğitim müdürünün onayıyla kurs
açılır.
İş birliği kapsamında kurslar düzenlenmesi
MADDE 57 – (1) Kişisel, sosyal ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireylerin bilgi,
beceri ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katkı sağlamak, kalite ve verimliliği arttırmak, hizmet tekrarını önlemek, kaynakları birleştirmek yoluyla
diğer resmî ve özel kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak kurumlarca kurslar düzenlenebilir.
(2) Özel, resmî kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak il/ilçe
genelinde düzenlenecek faaliyetler için millî eğitim müdürlüğünce, ülke genelinde diğer Bakanlık ve ilgili kurum veya kuruluşlar arasındaki faaliyetler için Genel Müdürlük veya Bakanlıkça iş birliği belgesi düzenlenir.
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(3) İş birliği hâlinde açılan kurslarda, kursiyerlerden kurs ücreti adı altında ücret talep
edilemez.
(4) İş birliği yapılacak alan ile ilgili mal ve hizmet üreten ve iş birliği kapsamında kâr
amacı gütmeyen firmalarla iş birliği yapılabilir ve kurslar düzenlenebilir. 5580 sayılı Kanuna
tabi kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılamaz ve kurslar düzenlenemez.
(5) İş birliği yapılan özel, resmî kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları iş birliği
kapsamında açılan kurslarda kâr amaçlı faaliyette bulunamaz.
(6) Genel Müdürlüğün iş birliği yaptığı özel, resmî kurum ve kuruluşlar, sivil toplum
kuruluşları veya şubeleri/temsilcilikleri ile millî eğitim müdürlüklerince aynı konuda tekrar
eden iş birliği belgesi düzenlenmez.
(7) Kuruluş kanunlarında verilen yetki gereği diğer kamu kurum ve kuruluşları veya
özel kuruluşlar tarafından düzenlenecek hizmet içi eğitim dışındaki tüm eğitim etkinliklerinde
de Bakanlık ile iş birliği yapılır.
(8) İş birliği belgesi çerçevesinde düzenlenebilecek kurslarla ilgili alınacak onayda,
kursun iş birliği hâlinde düzenleneceği açıkça belirtilir. Bu şekilde düzenlenen kurslarda izleme,
değerlendirme, rehberlik, denetim, eğitim programı ve belge düzenlenmesi kurumca yapılır,
bu yetki başka kurum ve kuruluşlara devredilemez.
(9) Örgün eğitim kurumlarında hayat boyu öğrenme kurslarının iş ve işlemleri, hayat
boyu öğrenme kurumları yoluyla e-Yaygın sistemi üzerinden gerçekleştirilir.
(10) İş birliği belgesi düzenlenerek açılan kurslarda, iş birliği yapılan kurum/kuruluş
temsilcisi ile hayat boyu öğrenme kurumu müdürünün imzasının bulunduğu kurs bitirme belgesi verilir. Ancak ceza ve tutukevlerinde açılan kurslarda, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere
yönelik açılan kurslarda, kişilerin hassasiyet gösterdiği kurslarda ve benzeri kurslarda iş birliği
yapılan kurumun talep etmesi hâlinde kurs bitirme belgelerinde, iş birliği yapılan kurumun imzası bulunmaz.
(11) Resmî kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerdeki eğitim giderlerinin hangi tarafça nasıl karşılanacağı iş birliği belgesinde açıkça belirtilir.
(12) Bir kursta görevli öğretmen ve usta öğreticiye aynı anda iki ayrı yerden ders ücreti
ödenmez.
Kursların düzenlenmesi ile ilgili diğer hususlar
MADDE 58 – (1) Döner sermaye kapsamında düzenlenecek kurslar ile ilgili aşağıdaki
hususlara uyulur:
a) Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan kurumlarda işletmeye bağlı olarak kurslar düzenlenebilir. Döner sermaye kapsamında açılacak kurs türleri, kurum tarafından belirlenir.
Kursların bu şekilde düzenlenmesinde mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirilmesi sağlanır ve
öğrenci/kursiyerlere uygulama eğitimi yapma fırsatı verilir.
b) Üretime yönelik açılacak kurs türleri belirlendikten sonra millî eğitim müdürünün
onayına sunulur. Kursun döner sermaye kapsamında açıldığı bu onayda belirtilir ve işlemler,
döner sermaye mevzuatına göre yürütülür.
(2) Mesleki ve teknik kurslar ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur:
a) İstihdam için gerekli niteliklere sahip olmayan kişileri, iş hayatında istihdam imkânı
bulunan görevlere hazırlamak ve sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere uygun becerileri kazandırmak amacıyla mesleki ve teknik kurslar düzenlenir.
b) Bu kurslara katılanlar, kurumlarda/işletmelerde beceri eğitimine devam ettikleri sürece 3308 sayılı Kanun çerçevesinde öğrenci ve kursiyerlere tanınan iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümlerinden kursu açan kurum tarafından faydalandırılır.
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(3) Özel mevzuatı olan kursların açılmasında ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulur.
(4) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik kurslar ile ilgili aşağıdaki hususlara
uyulur:
a) 22 yaşını doldurmuş özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri mesleki, teknik, sosyal ve
kültürel alanda bilgi ve beceri sahibi yapmak, onları hayata kazandırmak, üretken bireyler hâline getirmek amacıyla açılacak kurslar, ihtiyaç hâlinde Bakanlık Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarla iş birliği yapılarak da açılabilir.
b) Millî eğitim müdürünün onayı ile 22 yaşını doldurmamış özel eğitim ihtiyacı olan
bireyler için özel sınıf ve gruplar oluşturulabileceği gibi kaynaştırma yolu ile diğer kurslardan
da faydalanmaları sağlanabilir.
c) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için düzenlenecek kurslarda müracaat eden kursiyer
sayısı dikkate alınmadan kurs açılması esastır. Ancak açılacak her bir kursta en fazla kaç kursiyerin eğitim alacağına dair planlama özel eğitim okulları veya kurumlarındaki sınıf mevcutları
esas alınarak yapılır.
ç) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılacak her bir kursta bir özel eğitim öğretmeni
ile birlikte söz konusu kursu verebilecek bir öğretmen/usta öğretici görevlendirilmesi esastır.
d) Bu bireylerin eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde özel eğitim mevzuatına
uyulur.
Destekleme ve yetiştirme kursları
MADDE 59 – (1) Destekleme ve yetiştirme kursları Bakanlığa bağlı resmî/özel örgün
eğitim kurumlarından mezun olanlara örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılan
kurslardır. Açılan bu kurslara fiziki ve psiko sosyal gelişim seviyesi uygun olan örgün öğretim
öğrencileri de katılabilir. Destekleme ve yetiştirme kursları, ilgili mevzuatına göre düzenlenir.
(2) Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine
bağlı olarak açılır.
(3) Mezunlara yönelik kurslar halk eğitimi merkezlerinde açılır. Ancak halk eğitimi
merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde, diğer kurs merkezlerinde de kurs açılabilir.
Kurs araç gerecinin korunması
MADDE 60 – (1) Kurs için gerekli araç gereç kurumlarca sağlanır. Kurs süresince ayrıca iş birliği yapılan kurum veya kuruluşlar ile kursiyerlere ait araç gereç de kullanılabilir.
Kursa katılanlar, demirbaş eşyanın amacına uygun kullanılmasından sorumludur.
Öğretim programlarında tasarım, üretim planlaması ve uygulama yapılması
MADDE 61 – (1) İl millî eğitim müdürlüğünce uygun görülen kurumlarda; tasarım,
üretim, araştırma, danışmanlık ve seminer gibi çalışmalar, ihtiyaçlar doğrultusunda, araştırma
sonucunda elde edilen verilere göre planlanır ve yürütülür.
(2) Kurumda, mesleklere ait tasarım ve üretim atölyelerinin oluşturulması esastır. Araştırma, tanıtım ve pazarlama, tasarım ve üretim atölyelerinde, tasarım ve üretim için hazırlanan
örneklere uygun seri üretim yapılır, ayrıca siparişe yönelik ürünler ile sanatsal nitelik taşıyan
ürünler hazırlanır.
(3) Kurumların tasarım ve üretim atölyelerinde, yeterli sayıda alan öğretmeni ile usta
öğretici ve teknisyen görevlendirilir.
(4) Mesleklerde eğitimini başarıyla tamamlayanlar istediklerinde, öğretmenler kurulunca belirlenecek kontenjanlar esas alınarak ilgili mesleğin tasarım ve üretim atölyesinde
döner sermaye hükümleri doğrultusunda çalışmalarına devam eder.
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Uzaktan öğrenme
MADDE 62 – (1) Genel Müdürlükçe belirlenen kurs öğretim programları ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak uzaktan öğrenme yoluyla verilir. Kurs öğretim programlarının uzaktan
öğrenme yoluyla verilmesine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir.
Eğitim projeleri
MADDE 63 – (1) Kurumlarda veya diğer kurum ve kuruluşların iş birliğinde yerel,
ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler hazırlanır. İl veya ilçe düzeyindeki projeler millî eğitim müdürünün onayıyla; ulusal ve uluslararası projeler ise Bakanlık onayı ile uygulamaya konulur.
Ders kitabı ve diğer araç gereçler
MADDE 64 – (1) Ders kitapları Bakanlıkça belirlenir.
(2) Ders kitabı ya da ders kitabı yerine kullanılacak basılı veya elektronik ortamda hazırlanan eğitim öğretim araç, gereç ve materyallerinin temini ve kullanımı ile ilgili hususlarda
12/9/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders
Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği hükümlerine uyulur.
ONUNCU BÖLÜM
Çalışma Süreleri, Ders Saatleri, Haftalık Dağılımı ve Planları
Çalışma takvimi
MADDE 65 – (1) Kurumlarda, eğitim öğretim yılının başlaması, yarıyıl tatili ve ders
kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Bu tarihler ile uygulanacak programların özellikleri göz
önünde bulundurularak hazırlanacak çalışma takvimi, millî eğitim müdürlüklerince düzenlenir
ve yürürlüğe konur.
Kurumlarda çalışma süreleri
MADDE 66 – (1) Kurumlar, eğitim öğretim etkinliklerini hafta sonları da dâhil olmak
üzere yıl boyu devam edecek şekilde planlar. Kurum müdürlüklerince, öğretmenlerin mesleki
çalışmaları, kutlanacak veya anılacak belirli gün, haftalar ve tatil zamanları, Bakanlıkça/il millî
eğitim müdürlüğünce hazırlanan çalışma takvimine göre uygulanır.
(2) Kurumlarda görevlendirilen ücretli usta öğreticilerin haftalık çalışma süresi en fazla
40 saattir. Kursların hangi gün ve saatte yapılacağı, kurs yeri, kursiyerlerin durumları ve uygulanacak program dikkate alınarak belirlenir.
(3) Günlük çalışma süresi, mesai saatleri içinde ve dışında kursiyerlerin durumuna, bölgenin özellik ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. Faaliyetler, gerektiğinde hafta sonu ve tatil günlerinde de devam eder. Müdür yardımcısı, öğretmen ve usta öğreticilerin günlük çalışma programları buna göre düzenlenir ve uygulanır.
Haftalık ders dağıtımı
MADDE 67 – (1) Yönetici ve öğretmenlerin aylık karşılığı ve ücretli okutacakları dersleri gösteren haftalık ders dağıtım çizelgesi yönetimce hazırlanır ve ilgililere tebliğ edilir.
(2) Haftalık ders dağıtım çizelgesi düzenlenirken dersler, özellikleri dikkate alınarak
blok veya haftanın belirli günlerinde işlenecek şekilde planlanır.
Ders planları
MADDE 68 – (1) Zümre öğretmenleri, dönemin/ders yılının başlayacağı tarihten önce
çerçeve öğretim programındaki konuların yer aldığı bir plan hazırlayarak bu planı kurum müdürüne onaylatır. Modül sürelerinde ve sayılarında değişikliğe gitmemek kaydıyla işletme ve
kurumdaki eğitim içeriğinde gerektiğinde dönem/yıllık ders planında zümre öğretmenlerinin
önerileriyle yapılacak değişiklikler kurum müdürünün onayına sunularak uygulanır.
(2) Öğretmenler ve usta öğreticiler ders planını esas alarak günlük ders planını hazırladıktan sonra kurum müdürüne onaylatır ve kurs planını yanlarında bulundurur. Olgunlaşma
enstitülerinde kursiyersiz bölümlerde görevli öğretmen ve usta öğreticiler derse girmeden önce
ders planlarını hazırlar ve kurum müdürlüğüne onaylatırlar.
(3) Ders planları, ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanır ve uygulanır.
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Ders saatleri
MADDE 69 – (1) Kurumlarda teorik derslerde bir ders saati süresi 40 dakikadır. Ancak
dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan
az olamaz.
(2) Dersler ile atölye ve laboratuvar uygulamaları, gerektiğinde zümre öğretmenler kurulunun önerisi ve kurum müdürünün onayı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders,
iki ders saati süresiyle sınırlıdır.
(3) Millî eğitim müdürlüğünün onayı ile çalışma süresi günde 8 saati aşmamak üzere
saat 22.00’ye kadar belirlenebilir.
Kurslarda ders planı
MADDE 70 – (1) Öğretmenler ve usta öğreticiler, kurs başlamadan planlarını hazırlayarak kurum müdürüne onaylatır. Öğretmen ve usta öğreticiler kurs planını yanında bulundurur.
(2) Öğretmen ve usta öğreticiler, derse girmeden önce kurs planını dikkate alarak günlük
ders planı yapar.
(3) Modüler eğitim yapılan programlarda modül bilgi sayfaları, ders planı olarak kullanılabilir.
Dönemler
MADDE 71 – (1) Olgunlaşma enstitülerinde eğitim öğretim iki dönemden oluşur. Her
dönem 18 haftadır. Dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri yıllık çalışma takvimi ile belirlenir.
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Başarının Değerlendirilmesi
Kurslarda başarının değerlendirilmesi
MADDE 72 – (1) Kurslarda başarı, programın özelliğine göre ders öğretmeni tarafından
değerlendirilir.
(2) Değerlendirme; yazılı, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre
yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan kursun puanı, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan, kursun başarı puanı olarak değerlendirilir.
(3) Modüler eğitim uygulanan programlarda her modülün sonunda başarı değerlendirmesi yapılır. Puanlar elektronik ortamda sisteme girilir.
(4) Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi
kullanılarak da yapılabilir.
(5) Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki
sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
(6) Okur Yazarlık Belgesi alanlar okur yazar, Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı
Belgesi alanlar ise ilkokulu tamamlamış sayılır.
(7) Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı
derecesi;
Puan
Derece
85,00 - 100
Pekiyi
70,00 - 84,99
İyi
60,00 - 69,99
Orta
50,00 - 59,99
Geçer
0 - 49,99
Geçmez
olarak değerlendirilir.
(8) Sınav dokümanları en az bir yıl saklanır. Kurs süresince uygulanan programın özelliğine göre, kurs veya modül sonunda yapılan değerlendirmede kursiyerlerin başarısını gösteren
puan çizelgesi e-Yaygın sisteminden alınır. Bu çizelge, kurs sonunda kurum müdürlüğüne teslim edilir.
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(9) Kurs dışı eğitsel faaliyetlerde başarı değerlendirmesi yapılmaz.
(10) Bitirme sınavı yapılan kurslarda, kursa düzenli olarak devam edip sınavda başarısız
olanlar ile geçerli mazeretinden dolayı sınava katılamayanlara, aynı kursa tekrar devam etmeksizin iki yıllık süre içinde üç defa sınava girme hakkı tanınır. Kursiyerler, başarısız olduğu veya
sınavına katılamadığı programın kurumda açılamaması hâlinde diğer kurumlarda açılmış olan
aynı tür programın sınavına katılabilir. Başarması hâlinde kursiyerin sınava girdiği kurumca
belge düzenlenir.
(11) Kursiyerler daha önce başarısız oldukları kursa tekrar katılmaları veya diğer kurslara devam etmek istemeleri hâlinde başarılı oldukları modüllerden muaf tutulur.
(12) Kursiyerler, 4 üncü seviye programlardaki mesleki uygulamalara, programa uygunluğu kurumca onaylanan işletmelerde veya eğitim kurumlarında devam eder. Mesleki uygulamalar ile mesleki gelişim modüllerini tamamlamayan kursiyerler 4 üncü seviye kurs bitirme
belgesi alamaz.
(13) Kursiyerlerin mesleki uygulama faaliyetleri kurum yöneticileri tarafından izlenir.
Okuma yazma yeterliklerinin ölçme ve değerlendirilmesi
MADDE 73 – (1) Yetişkin Okuma Yazma I. Kademe Seviye Tespit Sınavı ile Okur Yazarlık Belgesi ve Yetişkin Okuma Yazma II. Kademe Seviye Tespit Sınavı ile Yetişkinler II.
Kademe Eğitimi Başarı Belgesi alacak kişilerin yeterliliklerinin doğrudan ölçülerek belgelendirilmesinde sınavlarla ilgili genel hükümler uygulanmaz.
(2) Kişilerin başvurusu ile kurum müdürünün başkanlığında biri sınıf öğretmeni olmak
üzere üç kişiden oluşan komisyonca Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programına (I. ve II. Kademe) uygun olarak bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla yazılı/sözlü/uygulamalı sınav yapılır. Sınava alınacak özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin yetersizlik türüne
göre uzman bir komisyon üyesi belirlenir. Bireylerin yetersizlik türlerine göre sınavlarda gerekli
tedbirler alınır. Sınavda başarılı sayılabilmek için her dersten en az geçer puan alınması gerekmektedir.
(3) Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunda veya Yetişkin Okuma Yazma I. Kademe Seviye Tespit Sınavında başarılı olanlara “Okur Yazarlık Belgesi” verilir.
(4) Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunda veya Yetişkin Okuma Yazma II. Kademe Seviye Tespit Sınavında başarılı olanlara “Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı
Belgesi” verilir.
(5) Okuma yazma yeterliliklerinin doğrudan ölçülmesinde aday sayısı ve zaman kısıtlaması şartları aranmaz. Sınav komisyonlarında görevli yöneticiler dışındaki öğretmenlere ilgili
mevzuatta belirtilen sınav ücreti ödenir.
Önceki öğrenmelerin tanınması
MADDE 74 – (1) Hayat boyu öğrenme kapsamında, bireyin örgün, hayat boyu öğrenme
ve/veya serbest öğrenmeler yoluyla edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikler, önceki öğrenmelerin
tanınmasına yönelik geliştirilen standartlarda ölçme ve değerlendirme yapılarak belgelendirilir.
(2) Önceki öğrenmenin tanınması kapsamına alınacak meslekler Bakanlıkça belirlenir.
ON İKİNCİ BÖLÜM
Rehberlik, İzleme ve Değerlendirme
Rehberlik, izleme ve değerlendirme
MADDE 75 – (1) Hayat boyu öğrenme programları ve çalışmaları hakkında halka yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenir ve bunlara halkın katılımı için talep oluşturulur ve katılımları sağlanır.
(2) Bu çalışmalar; kurum yönetimleriyle birlikte alan öğretmenleri başta olmak üzere
rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, eğitimde psikolojik hizmetler bölümü, psikoloji
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bölümünde tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon
eğitimi sertifikası programını başarı ile tamamlayan ve ataması rehberlik öğretmeni olanlar tarafından yürütülür.
(3) Millî eğitim müdürlüklerince uygun görülecek kurum dışındaki yerlerde tanıtım,
bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri ile açık öğretim öğrencilerine yönelik danışma ve halkla
ilişkiler konusunda daha hızlı erişim sağlamak için geçici olarak iletişim masaları oluşturulabilir.
(4) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde resmî, özel kurum, kuruluşlar ve gönüllü
kişilerle iş birliği yapılır, bu konuda kitle iletişim araçlarından faydalanılır.
(5) Genel Müdürlüğe bağlı hayat boyu öğrenme kurumlarında kurs, kursiyer, öğretmen
ve usta öğreticilere ait bilgiler ile kursun fiziki ortamı, kursiyerlerin devam devamsızlık ve başarıları durumu gibi veriler e-Yaygın sisteminden düzenli olarak toplanır ve periyodik olarak
değerlendirme raporları hazırlanır.
(6) Yönetici, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerin program, öğretici ve ortam memnuniyetlerine ait görüşleri her kurs sonunda anketlerle elektronik ortamda toplanarak raporlaştırılır. Her program için ayrı ayrı hazırlanmış testlerle kurs programlarının kazanımlarını ölçmeye yönelik kurs başında ve sonunda elektronik ortamda ön test ve son test uygulamaları yapılır.
(7) Bu maddede belirtilenler dışındaki hususlarda, 10/11/2017 tarihli ve 30236 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
(8) Kurumlarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin
alınması, zararlı alışkanlıkların önlenmesi ve öğrenci/kursiyerlerin şiddetten korunması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında kurum merkezli temel önleme çalışmaları yürütülür. Bu konuda kurum yönetimi, öğretmen ve çevre ile iş birliği yaparak gerekli
önlemleri alır.
Değerlendirmelerde kullanılacak formlar
MADDE 76 – (1) Kurumlardaki değerlendirme ve görevlendirmelerde Ek-3 ve Ek-5’te
yer alan formlar kullanılır. e-Yaygın sistemi üzerinden doldurulan memnuniyet anketleri kurumun ve personelin performansının değerlendirilmesinde dikkate alınır.
Kurumlarda disiplin
MADDE 77 – (1) Kurum müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucunda, kurslarda eğitim öğretimi aksattığı, düzenini bozduğu, öğretmen ve kursiyerlerin huzurunu kaçıracak tutum
ve davranışlarda bulunduğu veya kurumun araç gerecine kasten zarar verdiği tespit edilen kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir.
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumlarda Sosyal Etkinlikler, Gezi, Gözlem ve İnceleme Etkinlikleri,
İzin ve Vekâlet İşlemleri ile Belirli Gün ve Haftalar
Kurumlarda sosyal etkinlikler, gezi, gözlem ve inceleme etkinlikleri
MADDE 78 – (1) Kurumlarca, millî kültür değerlerimizi sevdirmek, yaşatmak, yaygınlaştırmak, bunların yeni nesillere aktarımını sağlamak, öğrenci/kursiyerleri zararlı alışkanlıklardan korumak, katılımcılığı özendirmek, kursiyerlerde öz güven ve sorumluluk duygusunu
geliştirmek, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmak, yeteneklerini sergileme imkânı vermek
amacıyla yarışma, konser, panel, sergi, seminer, sunum, sempozyum, fuar, festival, gezi, sportif
ve benzeri sosyal etkinlikler düzenlenebilir.
(2) Sosyal etkinlikler, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak da planlanıp uygulanabilir. Kurumlar, yıl boyunca kurslar için yapmış oldukları eğitim ihtiyaçlarını belirleme
çalışmalarını sosyal etkinlikler için de yapabilirler.
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(3) Konuların işlenmesinde çevre ile ilişki kurmak, bilgi alış verişinde bulunmak, çevreyi incelemek ve tanımak amacıyla il içi, il dışı ve yurt dışı geziler düzenlenir. Yurt içi ve yurt
dışında fuar, sunum, sergi, sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve benzeri etkinliklere katılan kursiyerler devam edemedikleri süre içinde izinli sayılır.
(4) Kurumlarca yapılacak sosyal etkinlik, gezi, gözlem ve inceleme etkinlikleri ile isteğe
bağlı olarak kurulacak kulüplerin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde, 8/6/2017 tarihli ve 30090
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
İzin ve vekâlet işlemleri
MADDE 79 – (1) Personelin mazeret, hastalık ve yıllık izin işlemleri, ilgili mevzuat
hükümlerine göre yürütülür.
(2) Düzenlenecek seminer, toplantı, sergi, yarışma ve benzeri etkinliklerde görevlendirilen usta öğreticiler, görevli olduğu süre içinde kurumdaki görevlerini yapmış sayılırlar.
(3) Müdürün herhangi bir nedenle izinli veya görevli olması durumunda müdür yardımcılarından biri müdürlüğe vekâlet eder. Müdür yardımcısı bulunmaması hâlinde, millî eğitim müdürlüğünce görevlendirme yapılır.
Belirli gün ve haftalar
MADDE 80 – (1) Kurumlarda, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda millî bayramlar,
mahallî kurtuluş günleri ile belirli gün ve haftaların kutlama ve anma etkinlikleri yapılır. Kursiyerlerin, kurum ve kurs yeri dışındaki törenlere ve etkinliklere katılımları teşvik edilir.
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tutulacak Defter, Dosya, Form, Belgeler ve e-Yaygın Sistemi
Defterler
MADDE 81 – (1) Kurumlarda,
a) Denetleme defteri,
b) Personele ait izin, rapor takip defteri,
c) Posta iç ve dış zimmet defteri,
ç) Nöbet defteri,
d) Döner sermaye işletmesi olan kurumlar için ilgili mevzuata göre tutulacak defter ve
belgeler,
e) Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre tutulması gereken belge ve defterler,
f) İhtiyaç duyulan benzer belge ve defterler,
tutulur.
(2) Bu defterlerden uygun olanlar, elektronik ortama aktarılır ve yedeklenerek muhafaza
edilir.
Dosyalar
MADDE 82 – (1) Kurumlarda;
a) Kursiyer kayıt dosyası,
b) Sınıfların kursiyer listeleri dosyası,
c) Toplantı, komisyon tutanakları dosyası,
ç) Nöbet çizelgeleri dosyası,
d) Personelin özlük dosyası,
e) Kuruma gelen ve kurumdan giden yazı dosyaları,
f) Gizli yazılar dosyası,
g) Afet ve acil durum dosyası,
ğ) Satın alma işleri ile ilgili karar dosyası,
h) Ödeme çizelgeleri ile ödenekler dosyası,
ı) Maaş ve ücret bordroları örnekleri dosyası,
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i) Belirli gün ve haftalar dosyası,
j) İş birliği yapılan kuruluşlar dosyası,
k) Puan çizelgeleri dosyası,
l) İhtiyaç duyulacak benzer dosyalar,
tutulur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen dosyalardan uygun olanlar, elektronik ortama aktarılır ve
yedeklenerek muhafaza edilir.
Belgeler
MADDE 83 – (1) Kursları bitirenlere,
a) Kursları başarı ile tamamlayanlara Ek-6’daki Kurs Bitirme Belgesi,
b) Ulusal ve yerel düzeyde özel ve resmî kurum ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği
hâlinde düzenlenen kursları tamamlayanlara Ek-7’deki İş Birliği ile Açılan Kurslarda Kurs Bitirme Belgesi,
c) Mesleki ve teknik öğretim için geliştirilen modüler öğretim programı uygulanan
kursları başarı ile bitirenlere Ek-6’daki Kurs Bitirme Belgesi ile birlikte başardıkları modülleri
gösteren Ek-4’teki Puan Döküm Çizelgesi,
ç) Değerlendirme yapılmayan her türlü faaliyete katılanlar ile aile eğitimi kurs programlarına katılanlara ise Ek-8’deki Katılım Belgesi,
verilir.
(2) Kurs bitirme belgeleri millî eğitim müdürlüklerince soğuk damga ile damgalanır.
(3) Belge almaya hak kazananların listesi müdür yardımcısı ile müdür tarafından onaylanır. Listenin bir sureti, belgelerin soğuk damga işlemi tamamlandıktan sonra millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir.
(4) Belgesini kaybedenlere yenisi verilmez, ancak Ek-10’daki Kayıp Belge Başvuru
Formu onaylanarak başvuru sahibine verilir.
(5) Modüler öğretim programları uygulanan kurslarda, devamsız veya başarısız olunan
modüllerin bulunması hâlinde bu kurs için kurs bitirme belgesi düzenlenmez. Bu kursiyerlere
Ek-4’teki Puan Döküm Çizelgesi düzenlenir. Ancak kursiyer başarısız olduğu modüllerini tamamlayıp başarılı olması hâlinde kurs bitirme belgesi en son modülün öğretimini tamamladığı
kurumca düzenlenir.
(6) Modüler öğretim programları uygulanan kurslarda, devamsız veya başarısız olunan
modüllerin bulunması ya da kursiyerin kurs tamamlanmadan ayrılması hâlinde kursiyerin başarmış olduğu modüllerin daha kısa süreli bir kursun bütün modüllerine denk olması durumunda kursiyer o kursu tamamlamış sayılır ve talep etmesi hâlinde kurs veya kursların kurs bitirme
belgesi düzenlenir. Bunun için kursiyerin yeni bir kursa kayıt şartı aranmaz. Kursiyerlere Ek-9’daki
Kurs Bitirme Belgesi verilir.
(7) Bir kursa kayıt olan kursiyerlerin tamamı, kursun belirli modüllerinden muaf olması
hâlinde kurs planlamasından bu modüller çıkartılır. Kursun uygulanacağı süre yeni duruma
göre belirlenir.
(8) Kalorifer ateşçiliği ve buharlı kazan ateşçiliği kurslarını başarı ile tamamlayanlara
Ek-6’daki Kurs Bitirme Belgesi verilir. Kurs bitirme belgesinin alt bölümüne bu belgenin aynı
zamanda yetkili kalorifer ateşçi ehliyeti olduğu belirtilir.
(9) Bir kursu başarı ile bitiren kursiyerlerin kurs bitirme belgeleri kendilerine, 18 yaşından küçük kursiyerlerin kurs bitirme belgeleri ise velisi veya vasisine, belge defterine işlenerek imza karşılığında verilir.
Defter, dosya, çizelge, form ve belgelerin düzenlenmesi
MADDE 84 – (1) Kurumlarda tutulan defterlerin her sayfası numaralanır. Boş kalan
kısımlar çizilerek kapatılır, her sayfanın sağ üst köşesi mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfa
olduğu yazılarak kurum müdürlüğünce onaylanır.
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(2) Defter, dosya, çizelge, form ve belgeler mürekkepli kalemle veya e-Yaygın sisteminde düzenlenir. Bunlarda silinti ve kazıntı yapılmaz. Sonradan görülen yanlışın üzeri okunabilecek şekilde tek çizgi ile çizilerek doğrusu yazılır ve gerekli açıklama yapılıp kurum müdürünce onaylanır. e-Yaygın sisteminde düzenlenen bilgi ve belgelerden gerekli görülenlerin
çıktıları alınarak bunlar kurum müdürünce onaylanır ve dosyalanır.
(3) Mahkeme kararı ile belge ve belge defterinde yapılması gereken değişiklikler belgenin arkasına ve belge defterlerindeki ilgili yere işlenir. Bu işlem millî eğitim müdürlüğüne
bildirilir. Gerektiğinde mahkeme kararı belgelerle birlikte gösterilir.
(4) Nüfus cüzdanı olmayan yabancı uyruklu kursiyerler ile ilgili belgeler düzenlenirken
pasaport, yabancı kimlik belgesi, yabancı tanıtım belgesi veya oturma belgelerindeki belge
numarası ile bilgiler esas alınır.
(5) Defter ve dosyalar, ilgililer, denetleme yetkisi olanlar ile sayım komisyonlarından
başkasına gösterilmez.
(6) Defter, cetvel ve dosyalar, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre saklanır.
(7) Bakanlık veri tabanından elektronik ortamda kayıtları tutulan işlemler için ayrı defter
tutulmaz. Gerektiğinde çıktısı alınarak bu çıktı onaylanıp saklanır.
(8) Bu Yönetmeliğin içinde yer almayan diğer form ve belgeler için aksi belirtilmedikçe
Mayıs 2004 tarihli ve 2560 sayılı Tebliğler Dergisindeki form ve belgeler kullanılır.
e-Yaygın sistemi
MADDE 85 – (1) Bakanlığın ve başka bakanlıklara bağlı kurumlar ile iş birliği yapılan
kurum ve kuruluşların hayat boyu öğrenme kapsamındaki iş ve işlemleri e-Yaygın sistemi üzerinden yürütülür. Bu işlemlere ait veriler veri tabanında saklanır.
(2) Kursiyer aday kayıt, kurs açma ve kapatma onayları, kurs bitirme belgeleri, öğrenim
belgeleri, personel verileri, hayat boyu öğrenme istatistikleri Bakanlıkça belirlenen diğer iş ve
işlemler de e-Yaygın sistemi üzerinden yürütülür.
(3) Kurumlar tarafından e-Yaygın sisteminde verilmeyen belgeler geçerli kabul edilmez.
Ancak 21/5/2010 tarihinden önce verilen belgeler geçerli sayılır.
(4) 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarınca verilen
eğitimlere ilişkin iş ve işlemlerin e-Yaygın sistemi üzerinden yürütülmesi hâlinde, Bakanlık
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce özel öğretim kurumları mevzuatı doğrultusunda
gerekli tedbirler alınır.
ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Döner sermaye
MADDE 86 – (1) Genel Müdürlüğe bağlı kurumlarda öğrenim gören öğrenci ve kursiyerler, bünyesinde döner sermaye bulunan kurumlarda döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde alınan siparişler ve yapılan işler üzerinde fiilen çalışarak; kursiyerlerin mesleklerini daha
iyi öğrenmeleri ve öğrendiklerini pekiştirmeleri, girişimcilik bilincini kazanmaları, kurumdaki
mevcut nitelikli insan gücü, makine potansiyeli ile atölye kapasitesinin ekonomiye kazandırılmasına katkı vermeleri sağlanır.
Yabancı uyrukluların Türkçe ifade ve anlama seviyelerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 87 – (1) Talep ve ihtiyaç hâlinde Türkiye’de bulunan yabancı uyrukluların
Türkçe dil ve ifade seviyeleri merkezlerde en az 2 sınıf öğretmeni ya da Türkçe öğretmeninden
oluşan komisyon tarafından doğrudan ölçülerek değerlendirilir. Gerek görülmesi hâlinde merkez tarafından yazılı veya sözlü sınav yapılır.
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(2) Günlük hayatlarını idame ettirecek derecede Türkçe konuşma ve anlama yeterliğine
sahip oldukları belirlenenlere, Türkçe ifade ve anlama durum belgesi verilir. Belge ilgili makama hitaben yazılmış ve merkez müdürlüğü tarafından imzalanıp kayıt altına alınmış resmî
yazı şeklinde verilir.
(3) Bu belgeyi almak için mülki amirliklere başvurulur. Durumu uygun görülenlerin
başvuru dilekçeleri merkez müdürlüklere gönderilir ve değerlendirme işlemleri gerçekleştirilir.
Kurum ile ailenin iş birliği
MADDE 88 – (1) Kurum ile kursiyerler arasında bütünleşmeyi ve iş birliğini sağlamak
amacıyla okul aile birliği oluşturulur. Okul aile birliği çalışmalarını Millî Eğitim Bakanlığı
Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütür.
Özel eğitim ihtiyacı olanların eğitimi
MADDE 89 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerler, bireysel yeterliklerine
dayalı gelişim özellikleri dikkate alınarak temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, iş ve mesleğe hazırlanmalarını sağlamak üzere kurumlarda açılan programlardan yararlandırılır. Ancak açılan bu programlar, 6331 sayılı Kanunda belirtilen tehlikeli
ve çok tehlikeli meslekleri içeren programları kapsamaz.
Europass
MADDE 90 – (1) Avrupa ülkelerinin iş ve eğitim olanaklarından faydalanabilmek için
bireyin beceri ve yeterliliklerinin etkin bir şekilde ifade edilmesine yardımcı olan sertifika
ve/veya diploma eki, öğrencilere ve kursiyerlere katıldıkları programlarda başarılı olmaları ve
talep etmeleri hâlinde diploma eki/sertifika eki verilir.
(2) Europass diploma ve sertifika eki ile ilgili hususlarda, 15/10/2015 tarihli ve 29503
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme
ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Türkiye yeterlilikler çerçevesi
MADDE 91 – (1) Kurs programları, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine uyumlu olacak şekilde Genel Müdürlük tarafından hazırlanır.
(2) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine uyumlu olacak şekilde hazırlanan kurs programları
ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile ilgili iş ve işlemler, 9/11/2015 tarihli ve 2015/8213 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Tahsis işlemleri
MADDE 92 – (1) Mülkiyeti Hazineye ait olup bu Yönetmelikte belirtilen kurumlara
tahsis edilen veya bu kurumlarca kiralanan taşınmazlar, ticari amaçla üçüncü kişilere kullandırılamaz.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 93 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, öncelikle Millî
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 94 – (1) 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 95 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 96 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Diyanet İşleri Başkanlığından:
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/4/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet
İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü saklı kalmak üzere bütün grup
ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beş yıldır. Ancak, ilçe müftülerinin dördüncü sınıf
ilçelerdeki asgari hizmet süresi iki yıldır. Hizmet gerekleri bakımından azami hizmet süresini
tamamlayan personelin görev süresi bir yıl, vaizlerde ise üç yıl uzatılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“b) İkinci veya birinci sınıf ilçelere müftü olarak atanabilmek için daha alt sınıf ilçelerde
ilçe müftüsü olarak veya ilçe müftülüğü ile beraber il müftü yardımcısı olarak toplam altı yıl
görev yapmış olmak esastır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Taşra teşkilatında şube müdürlerinin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) İlk defa grubuna bakılmaksızın bütün illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinden birine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, diğer
gruplarda yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerine atanabilir.
b) Bütün gruplarda yer alan illerde veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinde asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, grup veya sınıfına bakılmaksızın daha
önce görev yapmadığı illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanabilir.
(2) Vaizlerin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) İlk defa grubuna bakılmaksızın bütün illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan ilçelerine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz, nüfus yoğunluğu ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak diğer gruplarda yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan ilçelerine atanabilir. Aile İrşat Bürolarında görev yapmak üzere atanan vaizler ile cezaevi vaizi
atamalarında bu bent hükümleri uygulanmaz.
b) Bütün gruplarda yer alan il veya bu illerin ilçelerinde asgari hizmet sürelerini tamamlayanlar, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı, vaiz veya cezaevi vaizi kadrosu bulunan illere veya bu illerin ilçelerine atanabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki II Sayılı Listenin 4. Sınıf İlçeler bölümüne Aksaray
Sarıyahşi satırından sonra gelmek üzere Aksaray Sultanhanı ve Artvin Yusufeli satırından sonra
gelmek üzere Artvin Kemalpaşa ilçeleri eklenmiştir.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu
Bakan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/4/2015

29327

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
23/6/2016

29751

—— • ——

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
TEİAŞ’NİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ UYARINCA
YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS
VE USULLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/3/2011 tarihli ve 27864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TEİAŞ’nin
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde yer alan “Daire Başkanlıkları,” ibaresi “Daire Başkanlıkları ve Müstakil Müdürlükler”
şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde
yer alan “İletim Tesis ve İşletme Grup” ibaresi “Bölge” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1)
numaralı alt bendinde yer alan “Malzeme Yönetimi ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer
alan “Grup” ibareleri “Bölge” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde,
ikinci fıkrasının (a) bendinin ilk satırında ve (2) numaralı alt bendinde, (b) bendinin ilk satırında
ve (1) numaralı alt bendinde yer alan “Malzeme Yönetimi ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmış,
aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “Grup” ibareleri “Bölge” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Ticaret Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “Grup” ibaresi “Bölge” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Malzeme
Yönetimi ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Grup”
ibaresi “Bölge” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin beşinci fıkrası ile on birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Yaklaşık maliyet hazırlanmasının zorunlu olduğu ihalelerde ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet; teklifler okunduktan sonra, açık eksiltme yapılmasının gerekli olduğu
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durumlarda ise açık eksiltme yapıldıktan sonra açıklanır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise
yaklaşık maliyet; son yazılı fiyat teklifleri okunduktan sonra, açık eksiltme yapılmasının gerekli
olduğu durumlarda ise açık eksiltme yapıldıktan sonra açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık
maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.”
“g) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine
kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler İdarece,
Türkiye İstatistik Kurumu aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Genel Endeksi
(2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi Genel satırındaki endeks) üzerinden güncellenir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde
yer alan “Teşekkülün ihalelerine katılamazlar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya
(f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenerek mevcut bent buna göre teselsül
edilmiştir.
“g) 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu bildirilen gerçek ve tüzel kişiler.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “42 nci”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Cezai hükümler ve ihalelerden yasaklama
MADDE 41 – (1) İstekli ve yüklenicilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden
yasaklama işlemlerinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunların uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurumu
tarafından yürürlüğe konulan mevzuata göre hareket edilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Grup” ibaresi “Bölge” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) 72 nci, 73 üncü ve 75 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye
İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki
fark yükleniciden tahsil edilir.”
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/3/2011

27864
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Sayıştay Başkanlığından:
SAYIŞTAY YÖNETİM BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA
ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayıştay
Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Sıralı amirler: Sayıştay Başkanı ve sırasıyla; başkan yardımcısı, bölüm başkanı,
Başsavcı, birim başkanı ile birim amirini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Bilgi İşlem Birim Başkanlığı.”
“(2) Kurum bünyesindeki birim amirlikleri şunlardır:
a) Özel Kalem Müdürlüğü.
b) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
c) Baştabiplik.
ç) İç Denetçilik.
d) Genel Yazı İşleri Müdürlüğü.
e) Arşiv Müdürlüğü.
f) Yazı İşleri Müdürlüğü.
g) İlam Müdürlüğü.
ğ) Bütçe ve Performans Müdürlüğü.
h) İç Kontrol Müdürlüğü.
ı) Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü.
i) Personel ve Eğitim Müdürlüğü.
j) Personel Ödemeleri Müdürlüğü.
k) İşçi İlişkileri Müdürlüğü.
l) Mali İşler Müdürlüğü.
m) Teknik Hizmetler Müdürlüğü.
n) Taşınır Mal ve Malzeme Müdürlüğü.
o) Lojman Tahsis ve Emlak Müdürlüğü.
ö) Kütüphane Müdürlüğü.
p) Yayın İşleri Müdürlüğü.
r) Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü.
s) Yemekhane Müdürlüğü.
ş) Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü.
t) İdari İşler Müdürlüğü.
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u) Evrak Müdürlüğü.
ü) Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü.
v) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü.
y) Sivil Savunma Uzmanlığı.
z) Yazılım Müdürlüğü.
aa) Sistem Müdürlüğü.
bb) Veri Analizi ve Yönetimi Müdürlüğü.
cc) Bilgi İşlem Koordinasyon Müdürlüğü.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ç) İşçi kadrosundaki personel ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.”
“d) Sıralı amirlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“İşçi İlişkileri Müdürlüğünün görevleri
MADDE 10/A – (1) İşçi İlişkileri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İşçi kadrosuna atanan personelin özlük ve sicil dosyalarını tutmak.
b) İşçi kadrosuna atananların emeklilik haklarının takibini yapmak.
c) Emeklilik hakkı kazananlar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
ç) İşçi kadrosuna atanan personelden emekli olanların Devlet Personel Başkanlığı ve
ilgili kurumlara bildirilmesine ilişkin yazıları hazırlamak.
d) İşçi kadrolarına atanan personelin eğitim ihtiyacını Personel ve Eğitim Müdürlüğüne
bildirmek.
e) İşçi kadrolarına atanan personelin görevlendirme yazılarını hazırlamak.
f) 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca kurulan Uzlaşma Komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek.
g) Mevzuat gereğince yapılması gereken disiplin ve soruşturma iş ve işlemlerine ilişkin
yazışmaları yürütmek.
ğ) Sıralı amirlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 36 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“Bilgi İşlem Birim Başkanlığının görevleri
MADDE 36/A – (1) Bilgi İşlem Birim Başkanlığının temel görevleri şunlardır:
a) Sayıştayın Bilgi Sistemlerinin güvenli altyapı tesis edilerek geliştirilmesini, Sayıştay
İş Birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi işlem hizmetlerinin sunulmasını ve düzenli, verimli, etkin ve tutumlu şekilde sürdürülmesini sağlamak, bu amaçla Bilişim Sistemleri Stratejisini hazırlamak.
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b) Bilişim Sistemleri Stratejisini uygulamak için gerekli projelerin oluşturulmasını,
planlanmasını ve yönetimini sağlamak ve Bilişim Sistemleri Stratejisi hedeflerinin başarım durumunu Başkanlığa raporlamak.
c) Ana iş fonksiyonlarının yanında, bilgi işlem faaliyetleri ile hedeflere uygun ve belirlenen kalitede hizmet sunulmasını temin etmek amacıyla; bilgi işlem yönetim süreçlerine sorumlular atayarak, Bilgi İşlem Birim Başkanlığı faaliyetlerinin standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Bu çerçevede Türk Standartları Enstitüsünün S/ISO/IEC 20000 ve 27001
numaralı standartları ve Bilişim Sistemleri Stratejisiyle belirlenen diğer standartların uygulamalarını takip etmek ve yönetmek.
ç) Kurumsal bilgi işlem faaliyetlerinin güvenliği ve sürekliliği için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini (BGYS) oluşturmak, işletmek, sürekli olarak iyileştirmek, kurumsal bilişim
sistemlerinde alınması gereken bilgi güvenliği önlemlerine karar vermek ve uygulanmasını takip etmek. Bu çerçevede;
1) BGYS kapsamındaki birimlerde sürece uygunluk çalışmaları yapmak.
2) BGYS iç denetimlerini yapmak veya yaptırmak.
3) Kurum genelinde bilgi güvenliği farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
4) TS/ISO/IEC 27001 BGYS standardının ve bilgi güvenliğine yönelik düzenlemelerin
gerektirdiği kontrollerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
5) Bilgi güvenliği risk analizi ve değerlendirmeleri yapmak, risk işleme planlarını ilgili
birimlerle birlikte belirlemek.
6) BGYS belgeleme sürecini izlemek; bu kapsamda ilgili politika ve dokümanları hazırlamak, birimlerin hazırlaması gereken dokümanları BGYS açısından incelemek.
7) Gerçekleştirilen iç ve dış BGYS denetimlerinde görev almak, gerekli koordinasyonu
sağlamak.
d) Sayıştayda yürütülen Bilişim Sistemleri Denetimlerine destek vermek.
e) Denetimin bilişim sistemleriyle desteklenmesi için gereken çalışmaları yürütmek.
f) Birim Başkanlığının bütçe yönetimini yapmak ve bilgi işlem hizmet maliyetlerini izleyerek, yatırımların verimliliğini takip etmek ve Başkanlığa raporlamak.
g) Bilgi işlem süreçlerinin ve iş akışlarının; tanımlı ve yayınlı politika ve prosedürlere
uygun olarak yürüdüğünün takibini ve denetimini yapmak veya yaptırmak.
ğ) Kurumsal bilişim sistemlerinde kullanılacak teknolojilerin belirlenmesi, güncel teknolojilerin Sayıştaya kazandırılması ve hedefler doğrultusunda bilgi işlem altyapısında gerçekleştirilecek değişikliklerin belirlenmesi faaliyetlerini yürütmek.
h) Bilgi İşlem Birimi bünyesinde risk yönetimi faaliyetlerini yürütmek ve onaylanmış
risk tedavi planlarının koordinasyonunu sağlamak.
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ı) Bilgi İşlem Birim Başkanlığının yasalara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işletilmesi için gerekli izleme, takip ve koordinasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek.
i) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(2) Bilgi İşlem Birim Başkanı, uhdesinde bulunan görevleri doğrudan kendisine bağlı
olarak çalışacak alt birimlere veya Bilgi İşlem Birim Başkanlığına bağlı müdürlüklere devredebilir.
(3) Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminin ve diğer bilişim faaliyetlerinin gözetim ve denetimine yönelik işlevler Başkanlık onayı ile Bilgi İşlem Birimi dışında oluşturulacak iç denetim birimine devredilebilir.
Yazılım Müdürlüğünün görevleri
MADDE 36/B – (1) Yazılım Müdürlüğünün temel görevleri şunlardır:
a) Tüm yazılım geliştirme süreçlerine ait standartların tarif edildiği teknik dokümanları
hazırlamak ve uygulamak.
b) Talepleri projelendirerek, doğru ve fonksiyonel proje geliştirme planları oluşturmak.
c) Geliştirilecek veya değişiklik yapılacak projeler için; analiz, tasarım, kodlama, test
ve hizmete sunma planlarını hazırlamak ve uygulamak.
ç) Yazılımların belirlenen gereksinim ve tasarımlara göre gerçekleştirilmesini sağlamak.
d) Geliştirilen yazılımlarda güvenli geliştirme pratiklerinin uygulanmasını sağlamak,
mevcutta bulunan ve yayına alınacak yazılımların güvenlik analiz ve testlerinden geçirilmesini
sağlamak, bu analiz ve testlerde mevcut yazılımların güvenliği için tespit edilen zafiyetlerin
giderilmesini sağlamak.
e) Müdürlüğe iletilen hata bildirimleri, istekler ve mevzuat değişikliklerini tetkik ederek
uygulamalar üzerinde gerekli düzenlemeleri yapmak veya yaptırmak.
f) Projelere ve çalışma konularına uygun ekipleri oluşturmak, bu ekiplere uygun eğitimleri vermek veya verdirmek.
g) Yeni teknolojileri sürekli takip etmek ve uygun olanları süreçlere entegre etmek.
ğ) Yazılımları test ve eğitim ortamlarına kurmak.
h) Yürütülen projelerle ilgili güvenlik ve performans testlerini yapmak veya yaptırmak.
ı) Dış kurum ve kuruluşlarla yapılacak bilgi alış-verişi için gerekli uygulamaları yazmak
veya yazdırmak ve sisteme entegre etmek.
i) Kurum web sayfasını ve portalını yapmak veya yaptırmak ve ilgili birimlerin dinamik
güncelleme yapabilecekleri altyapıyı sunmak.
j) İnternet yayın hizmeti yapan sunucularda işlem yapacak kullanıcıları tanımlamak ve
yetkilendirmek, trafiğin izlenmesi hizmetlerini sunmak.
k) E-Devlet projeleri geliştirmek, diğer projeler ile entegrasyon ve web servis imkânlarını araştırmak ve gerçekleştirmek.
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l) Ortak sorumluluk alanına giren konularda diğer birimler ile iş birliği yapmak.
m) Kaynak kapasitesini raporlamak, değişiklikleri sürece uygun yürütmek ve hizmet
seviyeleri hakkında raporlar üretmek.
n) Müdürlük ile alakalı iletilen problemleri incelemek ve kalıcı çözüme kavuşturulması
için gerekli çalışmaları yürütmek.
o) Kuruma ait yazılım kodlarını güvenli bir şekilde muhafaza etmek, kuruma ait olmayan yazılımların kodlarını düzenli aralıklarla güvenlik yönünden inceletmek.
ö) Sıralı amirlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
Sistem Müdürlüğünün görevleri
MADDE 36/C – (1) Sistem Müdürlüğünün temel görevleri şunlardır:
a) Kurumun bilgi teknolojileri altyapısında kullanılan tüm bileşenlerin işletim sistemi
ve donanım olarak, kurulum, yapılandırma, kapasite planlama, performans ayarlamaları, operasyon, yedekleme, yedeklerden geri dönme ve benzeri teknik yönetim ve dokümantasyon
fonksiyonlarını yürütmek.
b) Kurumun bilgi teknolojileri altyapısında kullanılan temel uygulama ve protokollerin
teknik yönetim ve dokümantasyon fonksiyonlarını yürütmek.
c) Ulusal ve uluslararası bilgi ağlarının birimlere ulaşması ve sağlıklı çalışması için gereken teknik işlemleri gerçekleştirmek.
ç) Sistem acil durum planlarını hazırlamak, Felaket Kurtarma Sistemlerini tesis etmek
ve yönetmek.
d) Kurumun bilgi teknolojileri hizmetlerinin altyapısını oluşturan sistemlerin kurulum,
yönetim, izleme, bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak.
e) Kurum personelinin daha hızlı ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla bilgi sistemleri ile ilgili tüm donanımsal gereksinimlerini karşılamak, teknik destek, arıza, bakım ve
servis hizmetlerini yürütmek, kontrol ve koordine etmek, garanti kapsamı veya bakım sözleşmeleri kapsamında ilgili firmalar ile iletişim kurarak sorunların giderilmesini sağlamak.
f) Kurumun bilgi teknolojileri altyapısında güvenlik operasyonlarını belirlenen güvenlik
politika ve kurallarına göre işletmek, güncel siber güvenlik olaylarını ve gündemini takip etmek
ve güncel önlemleri almak.
g) Kurumun Bilgi Teknolojileri altyapısında gerçekleşen bilgi güvenliği olaylarının ve
ihlallerin izlenmesi, raporlanması, çözümlenmesi ve bunlara karşı önlem alınması çalışmalarını
yürütmek, bu amaçla Siber Olaylara Müdahale Hizmetlerini vermek veya verdirmek.
ğ) Kaynak kapasitesini raporlamak, değişiklikleri sürece uygun yürütmek ve hizmet
seviyeleri hakkında raporlar üretmek.
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h) Son kullanıcılardan alınan geri bildirimleri değerlendirerek, çözüm üretecek, düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlamak ve sorumlularını belirlemek, bu amaçla Bilişim Hizmetleri Çağrı Merkezi’ni yönetmek.
ı) Müdürlük ile alakalı iletilen problemleri incelemek ve kalıcı çözüme kavuşturulması
için gerekli çalışmaları yürütmek.
i) Gelişen bilişim teknolojilerini takip etmek, kurum için uygun olanları belirleyip, entegrasyon planlarını hazırlamak, gerektiğinde bu teknolojilerin satın alınmasına destek sağlamak.
j) Birimin çalışma kapsamına giren teknik konularla ilgili bilgileri, eğitim yoluyla birim
personeline aktararak çalışan kalitesini artırmak.
k) Sıralı amirlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
Veri Analizi ve Yönetimi Müdürlüğünün görevleri
MADDE 36/Ç – (1) Veri Analizi ve Yönetimi Müdürlüğünün temel görevleri şunlardır:
a) Veri yönetimi ve güvenliği konularında gelişen bilişim teknolojilerini takip etmek,
kurum için uygun olanları belirleyip entegrasyon planlarını hazırlamak, gerektiğinde bu teknolojilerin satın alınmasına destek sağlamak.
b) Bilgi sistemlerinde kullanılan veri tabanlarının tasarım, kurulum ve güncellemelerini
yaparak standartlar doğrultusunda yönetmek.
c) Bilgiye, sürekli, hızlı ve güvenli erişimin sağlanması konusunda gerekli tedbirleri
almak.
ç) Veri erişimini yönetmek.
d) Veri tabanlarında oluşabilecek darboğazları, disk üzerindeki fiziksel alan taleplerini
ve diğer gereksinimleri tespit etmek, verimliliği arttırmak için gereken önlemleri almak ve aldırmak.
e) Verilerin, yedekleme ve yeniden yükleme işlemlerini yerine getirmek veya getirilmesini sağlamak, yedeklerin güvenli bir şekilde korunması için gereken tedbirleri almak veya
aldırmak.
f) Verilerin ihtiyaç kapsamında analizlerini yaparak değerlendirmelerde bulunmak.
g) Gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, analiz edilen verilerden, bilgiye dayalı
yönetim anlayışının ve çözüm odaklı denetleme politikalarının geliştirilmesine yardımcı olmak.
ğ) Başkanlık tarafından ihtiyaç duyulan verilerin yapılacak protokoller çerçevesinde
paylaşımını sağlamak.
h) Kaynak kapasitesini raporlamak, değişiklikleri sürece uygun yürütmek ve hizmet
seviyeleri hakkında raporlar üretmek.
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ı) Müdürlük ile alakalı iletilen problemleri incelemek ve kalıcı çözüme kavuşturulması
için gerekli çalışmaları yürütmek.
i) Sıralı amirlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
Bilgi İşlem Koordinasyon Müdürlüğünün görevleri
MADDE 36/D – (1) Bilgi İşlem Koordinasyon Müdürlüğünün temel görevleri şunlardır:
a) Bilişim sistemleri politika ve prosedürlerinin hazırlanmasında koordinasyon ve sekretarya
hizmetlerini yürütmek.
b) Bilgi İşlem Merkezi yazışmalarını takip etmek ve gönderilecek yazıları hazırlamak.
c) Bilgi İşlem Merkezi çalışmaları ile ilgili belgeleri hazırlamak, geliştirilen sistemler
hakkında teknik dokümanları ve eğitim materyallerini arşivlemek, birim kitaplığını oluşturmak.
ç) Bilgi İşlem Merkezi birimlerinin periyodik raporlarını takip etmek, birim raporlarını
konsolide ederek yönetime düzenli şekilde sunmak.
d) Satın alınması planlanan yazılım ve donanımlar için yeterlilik değerlendirilmesi ve
teknik şartname hazırlık çalışmalarını koordine etmek.
e) Bilgi İşlem Tedarikçilerinin yönetiminden sorumlu olarak, sözleşme takibi, performans değerlendirmesi, tedarikçi seçim kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi işleri yürütmek.
f) İç denetimler, olaylar ve geri bildirimler sonucunda bilgi işlem süreç veya iş akışlarında gerçekleştirilmesi gereken düzeltici faaliyetlerin takibini yapmak.
g) Bilgi işlem süreç performanslarının Bilgi İşlem Birim Başkanlığına raporlamasını
yapmak.
ğ) Yapılan alımların muayene ve kabul işlemlerini takip etmek.
h) Bilişimle ilgili sözleşme, protokol, garanti ve lisansları takip etmek.
ı) Birime ait ayniyat işlemlerini takip etmek.
i) Bilişim alanında ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen seminer ve konferansları
takip etmek, ilgililerine duyurulmasını ve gerektiğinde katılımı sağlamak.
j) Kurum bünyesinde bilişim araçlarının daha etkin kullanılması için gerekli eğitimleri
planlamak ve uygulamak veya uygulatmak.
k) Sıralı amirlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/12/2011

28145
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNI
Van 1. Çocuk Mahkemesinden:
Esas No: 2018/65
Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla AteĢ Etme suçundan sanık Dyarı
Azad Resul hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda;
Azad ve Hamhuba Ömer oğlu 1999 Al Suleymaneyah doğumlu suça sürüklenen çocuk
DYARI AZAD RESUL hakkında Mahkememizin 23.02.2018 tarih ve 2018/65 esas, 2018/143
karar sayılı ilamı ile, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla AteĢ Etme suçundan
beraatine karar verilmiĢ olup; Yabancı uyruklu sanığın ülkemiz sınırları dahilinde sabit
ikametgahının olmaması ve bulunamaması nedeniyle gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın ilgili
maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.
Ġlanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılarak, takip eden 7 gün
içerisinde istinaf yoluna baĢvurulmadığı takdirde kesinleĢeceği ilan olunur.
2812

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ALIMYERĠ ELEKTRONĠK KANTAR (BLUETOOTHLU) SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - TeĢekkülümüzün ihtiyacı 170 adet Alımyeri Elektronik Kantar (Bluetoothlu) Satınalma
ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında Çay ĠĢletmeleri Genel
Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE adresinden temin edilebilir.
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.04.2018 tarihi saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri
Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - RĠZE adresinde
bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır.
9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma
ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta
serbesttir.
3133/1-1

—— • ——

ERTELEME ĠLANI
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
20.03.2018 tarih ve 30366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, zarf teslim tarihi 11 Nisan
2018 saat: 10.00, ihale tarihi 11 Nisan 2018 saat: 14.00 olarak duyurulmuĢ olan, Kan Çalkalama
ve Tartı Cihazı ihalesinin zarf teslim tarihi 25 Nisan 2018 saat: 10.00, ihale tarihi 25 Nisan 2018
saat: 14.00’e ertelenmiĢtir.
3284/1-1
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KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR
Isparta Belediye Başkanlığından:
1 - AĢağıda dökümü yazılı olan; Gülcü Mahallesi 5693 Ada 1 Parsel 104 B Pafta
6.956,09.m2’lik alandaki binanın ticari alan ve akaryakıt-LPG amaçlı bina olarak kiralama iĢi;
2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/c Maddesine Göre Açık Artırma Usulü ile 10 yıllığına
kiralanmak üzere 26/04/2018 PerĢembe günü saat 14:30 da ihaleye çıkarılacaktır.
2 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
2.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
2.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri;
2.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğinin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2.1.2. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici
teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimine yatırıldığını
gösteren makbuzlar,
2.1.3 Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
2.1.4 Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi
2.1.5. Ġstekliler için ;
a) T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiĢ Bayilik (istasyonlu)
Lisans Belgesi, belgelenin aslı veya noter tasdikli suretleri
b) Dağıtıcılar için: T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiĢ Dağıtıcı
Lisansına Sahip Akaryakıt ġirketi olduğuna dair belge, belgelenin aslı veya noter tasdikli suretleri
2.1.6. Kanuni ikametgâh sahibi olmaları ve ikametgâh belgesinin ihale dosyasına
konulması zorunludur.
2.1.7. Ġstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu
olmadığına dair belgeler
2.1.8. Ġstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan Belediyemize borcunun bulunmadığına dair
belge
2.1.9. Ġhaleye iĢtirak edecek gerçek veya tüzel kiĢiler 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu
hükümlerine göre ihalelerden yasaklı ve FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütleri ile
bağlantılarının olmadığına dair taahhütname verecektir.
3 - Ġhale Ģartnamesi, mesai saatleri içinde ISPARTA BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ GELĠR BÖLÜMÜ adresinde görülebilir ve 1.500,00 TL (BinbeĢyüz Türk Lirası)
karĢılığında satın alınabilir. Ġhale katılmak için ihale Ģartnamesinin satın alınması zorunludur.
4 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Encümen Odasına elden teslim
edilecektir. Telgraf ya da fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
5 - Ġhalenin muhammen bedeli yıllık 750.000,00 TL+ KDV (Yediyüzellibin Türk Lirası
ve Katma Değer Vergisi) olup, muhammen bedelin %3’ü oranında 22.500,00 TL (Yirmiikibin
beĢyüz Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir.
6 - Bu iĢe ait ilan bedelleri, Ġhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kiĢilerden sözleĢme
yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir.
7 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, ihale Ģartname hükümleri uygulanacaktır.
3203/1-1
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FAKĠR AĠLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIġ KÖMÜR
NAKLĠ ĠġĠ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0 372.259 47 78
Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr.
2 - Ġhale konusu iĢin nev’i
:
Miktarı
TTK Amasra Müessesesince üretilen, torba3.000
lanmıĢ 3.000 ton kömürün, Karabük Ġli,
ton
Merkez Ġlçesine karayolu ile taĢıma
a) ĠĢin BaĢlama ve bitiĢ tarihi
: SözleĢmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, tebliğ
tarihinden itibaren en geç 5 (beĢ) gün içinde iĢe
baĢlayacak ve 31.12.2018 tarihine kadar kömür nakli
iĢini bitirmiĢ olacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 02.05.2018 ÇarĢamba saat 15.00
c) Dosya no
: 1813808
d) Ġhale kayıt no
: 2018/169486
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat,
f) Bu Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
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j) Bu Ģartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde
(b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
5.1.1. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu
belgelerin taĢıması gereken kriterler ile Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ait kriterler ihale
idari Ģartnamesinin 55. Maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir.
6.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.2. Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.
6.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.
7 - Ġhale, Ġdari ġartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
8 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22
Bahçelievler/ANKARA görülebilir ve Ģartnameler 200,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. Ġhale
dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları
zorunludur.
9 - Teklifler en geç 02.05.2018 ÇarĢamba günü - saat 15.00’e kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz
sorumlu değildir.
10 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10.1. Kısmi teklif verilmesi: Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.
11 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
14.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
14.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
3174/1-1
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HALKALI ÖĞÜTÜCÜ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
ĠĢin Adı: Halkalı öğütücü 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan
Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası

: 2018/166318

Dosya no

: 1821465

1 - Ġdarenin:
a) Adres

: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2
67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat)
Faks: 0 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi

:

2 - Ġhale Konusu Malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Halkalı öğütücü (1 adet)

b) Teslim yeri

: TTK Pazarlama ve SatıĢ Dairesi BaĢkanlığı Laboratuvar

c) Teslim tarihi

: ĠĢe baĢlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

ġube Müdürlüğü/ZONGULDAK
3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı yer

: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu Bülent Ecevit Caddesi
No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

: 26.04.2018 PerĢembe günü saat: 15.00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler;
4.2.1. Teknik Ģartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar sırasına göre tek tek
cevaplandırılacaktır.
4.2.2. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve CE belgesi verilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında
fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA
adresinde görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 26.04.2018 PerĢembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.

3175/1-1
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YAPIM VEYA ONARIM KARġILIĞI UZUN SÜRELĠ KĠRALAMA
ĠHALESĠ YAPILACAKTIR
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Mülkiyeti Talas Tablakaya Camii ve Talas Tablakaya AĢağı Camii Vakfına ait olan,
Kayseri Ġli, Talas Ġlçesi, Mevlana Mahallesinde bulunan, tapunun (1844) Ada, (1) Parselinde
kayıtlı arsa vasıflı taĢınmazın üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 11/12/2017736/617 sayılı Kararında belirtilen Ģartlar çerçevesinde 30 (otuz) yıl süreyle inĢaat yapılmak üzere
2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü yapım veya karĢılığı
kiralama ihalesine çıkartılmıĢtır.
ĠĢin Adı
: Kayseri Ġli, Talas Ġlçesinde bulunan, tapunun (1844) Ada,
(1) Parselinde kayıtlı arsanın yapım veya onarım karĢılığı
30 yıl süre ile kiralanması iĢi.
Ġli
: Kayseri
Ġlçesi
: Talas
Mahallesi
: Mevlana
Sokak
: --Cinsi
: Arsa
Yüzölçümü
: 3.272,10 m2
Ġhale Dokümanı SatıĢ Bedeli : 100,00 TL
Ada/Parsel No
: 1844/1
Vakıflar Meclisi Karar
Tarih ve Sayısı
: 11/12/2017 - 736/617
Ġhale Usulü
: 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi gereği
kapalı teklif usulü
ĠĢin Nevi ve Niteliği
: Yukarıda özelliği belirtilen taĢınmaz Vakıflar Meclisinin
11/12/2017 - 736/617 sayılı Meclis Kararlarında belirtilen
Ģartlar çerçevesinde 30 (Otuz) yıl süreyle Yapım veya
Onarım KarĢılığı Kiralama ihalesi iĢi.
ĠĢin Tahmin Edilen Bedeli : 2.889.890,00 TL. (yapım/onarım (inĢaat) maliyeti ile
yapım/onarım (inĢaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli
toplamıdır.)
Geçici Teminat
: 86.697,00 TL (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)
Ġhale Tarih ve Saati
: 30.04.2018 - 14.30
I - Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 11/12/2017 - 736/617 sayılı Kararında
belirtilen Ģartlar çerçevesinde 30 (Otuz) yıl süreyle ĠnĢaat yapılmak üzere, Yapım veya Onarım
KarĢılığı kira ihalesi iĢi;
1 - SözleĢme süresinin toplam 30 (otuz) yıl olarak belirlenmesi,
2 - Kira bedellerinin, 1. yıl kirasının aylık 1.000,00 TL, 2. yıl kirasının aylık 1.000,00+
önceki yılın Yıllık Yi-ÜFE artıĢ oranı, 3. yıl kirasının aylık 8.017,00 TL+ inĢaat süresince
gerçekleĢecek toplam Yıllık Yi-ÜFE artıĢ oranı, 4. yılın baĢından 13. yıla kadar aylık kira
bedellerinin, her yıl bir önceki yılın Yurt Ġçi Üfe oniki aylık ortalaması oranında artırılması,
13. yıl aylık kirasının bir önceki yılın Yurt Ġçi Üfe oniki aylık ortalaması oranında artırılması ile
belirlenecek bedel, 14. yılın baĢından itibaren sözleĢmenin bitimine kadar aylık kira bedellerinin
her yıl bir önceki yılın Yurt Ġçi Üfe oniki aylık ortalaması (artıĢa esas Yurt Ġçi Üfe oranı; bir
önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt Ġçi Üretici
Fiyat Endeksi oniki aylık ortalamalara göre değiĢim oranlarının geriye dönük oniki ayın aritmetik
ortalaması alınarak hesaplanır) oranında artırılarak belirlenmesi,
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3 - ĠĢin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle baĢlatılması,
4 - Her türlü masrafları ile finansmanları yüklenici tarafından karĢılanmak üzere;
taĢınmazların tapu kaydında kaldırılması gerekli takdiyat varsa (Ģerh, beyan vb.) kaldırılması,
gerekmesi halinde terk vb. iĢlemlerin yapılması, uygulama projelerinin yüklenici tarafından
hazırlatılarak Ġdaremiz teknik elemanlarının görüĢü ve onayı doğrultusunda ilgili kurum ve
kuruluĢlardan gerekli izin ve onayların alınması, her türlü güvenliğin iĢ ve sosyal güvenlik
hukukuna göre sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalat aĢamasında
öngörülmeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iĢ ve iĢlemlere ait masrafların da yine yüklenici
tarafından karĢılanması ve söz konusu iĢ-iĢlemlerle ilgili olarak Ġdareden herhangi bir hak
talebinde bulunulmaması,
5 - Ġhaleye/sözleĢmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye dayanıp
dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değiĢikliği veya baĢka herhangi bir nedenle,
ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametre(ler)de, öncelikle Ġdare daha
sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluĢların onayı ile artıĢ öngören bir değiĢiklik olması halinde,
ya da ilgili parametre (ler) de zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değiĢiklik olması halinde,
sözleĢmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması,
6 - Yer teslim tarihinden itibaren, ilk 2 (iki) yıl içerisinde inĢaatın yapılması ve binanın
iĢletmeye açılması, inĢaat tamamlanıp iĢletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir
amaçla kullanılmaması,
7 - Yüklenicinin, SözleĢme ile ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle
taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taĢınmazı terk etmesi halinde, yapılmıĢ olan
imalatların tamamının Ġdareye terk ve teberru edilmiĢ sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir
kaydedilmesi,
8 - Yüklenici tarafından vakıf taĢınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler
konulmaması Ģartlarıyla, iĢ merkezi olarak kullanılmak üzere toplam 30 (otuz) yıl süreyle Yapım
veya Onarım KarĢılığı ihalesine çıkarılmıĢtır.
II - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi Bor Caddesi No: 4
Kocasinan/KAYSERĠ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 2.
katında toplanacak olan Ġhale Komisyonunca yapılacaktır.
III - Ġhale dokümanı, Sahabiye Mahallesi, Bor Caddesi No: 4 Kocasinan/Kayseri
adresindeki Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü (1). kat Yatırım ve Emlak ġube Müdürlüğünde
görülebilir. Ġhale Dokümanı 100,00 TL bedel karĢılığında satın alınabilir.
IV - Ġhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; Ġstekliler örneğine göre hazırlayacakları
teklifleri ile aĢağıda dıĢ zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine
kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katında bulunan Yatırım ve Emlak ġube
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir.
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
b.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ
sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ
olması gerekir.)
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam
eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz
edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının
Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
c.2. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin
aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin
yatırıldığına dair makbuz,
f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim
Beyannamesi (Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %50'a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi
yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiĢ olması
gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin % 80'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden
alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait
ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının
Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında
yabancı ülke kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif
bedellerinin sözleĢme tarihindeki Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si
değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve
kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide
karĢı taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı
aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter
tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü
yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki
ĠnĢaat Ruhsat Belgesi,
Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında
inĢaat yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (yapım/onarım) Ģartnamenin 27. maddesinde
belirtilen Ģartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; Ġdaremiz ve diğer kamu kurum ve
kuruluĢları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama Ģartı aranır. Ġhalenin alt
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt
yüklenicilere iliĢkin belgeler ve Ġdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında
yapılacak noter onaylı sözleĢmenin bir sureti, iĢ bu Ģartnamenin 27.2. ve sözleĢmenin 10.5
maddesinde öngörülen sürelerde Ġdareye teslim edilir.
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ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli
sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi
borcu olmadığına dair belge,
i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının
Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden
Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu (Ek:7),
Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri
temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce
onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini
vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin aynıdır‖ veya bu anlama
gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete Ġdaresince veya Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ―aslının aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak verilen Ticaret
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
V - 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 83. maddesine göre
yasak fiil ve davranıĢlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile
ihale üzerine kalıp da Ġdaremizle sözleĢme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar,
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.
VI - Ġhaleye katılabilmek için; Ġhale ġartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları
tekliflerini, aynı Ģartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve
saatine kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1. katındaki Yatırım ve Emlak
ġube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
VII - Ġsteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VIII - Teklif dosyası, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 1. Kat, Yatırım
ve Emlak ġube Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar Ġdareye verildikten sonra dosya içerisindeki
herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak
müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
X - Bu iĢe ait yayınlanmıĢ olan tüm ilan bedelleri SözleĢme yapılmadan önce yüklenici
tarafından defaten Ġdaremize yatırılacaktır.
XI - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
XII - ĠĢ bu ilan metni, mevzuatı gereği yer alması gereken özet bilgileri içermekte olup
detaylı bilgi için bu iĢe iliĢkin hazırlanan Ģartname, sözleĢme ve ihale dosyasının incelenmesi
gerekmektedir.
TEL
: 0 (352) 222 66 40 Dahili: 7011 - 7300
FAKS : 0 (352) 231 05 87
E-MAĠL : kayseri@vgm.gov.tr.
Ġlan olunur.
3184/1-1
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
Republic of Turkey Istanbul Governorship Istanbul Project Coordination Unit (IPCU):
Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project
―Consultancy Services for Design, Implementation and Dissemination of Training
Modules, Materials and Public Awareness Campaigns for Disaster Preparedness‖
(Ref: KFW-CA5.1)
The Republic of Turkey has received a loan from the German Development Bank (KfW)
and intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contracts for
Procurement of ―Consultancy Services for Design, Implementation and Dissemination of Training
Modules, Materials and Public Awareness Campaigns for Disaster Preparedness (Ref: KfWCA5.1)‖, which will be implemented by Istanbul Governorship, Istanbul Project Coordination
Unit.
1. Name, address, telephone and fax number, email address of the contracting authority:
Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)
M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8
34126 Beyazıt-Fatih, Istanbul, Turkey
Contact Person: K. Gökhan ELGĠN (IPCU Director)
Tel
: +90 212 518 55 00
Fax
: +90 212 518 55 05
E-mail : info@ipkb.gov.tr
2. The award procedure chosen: Restricted Procedure.
3. Form of the contract: Public Procurement of Services.
4. Place of execution/performance of the works, for delivery of products or of the
provision of services:
The activities shall be held in Istanbul.
5. Category and Description of Services:
The following services shall be provided under the scope of the contract:
5.1) Training and consultancy services for developing institutional capacity in disaster
management
It is expected that the Consultant shall give approximately 40 different technical and
personnel development trainings to approximately 60 personnel of Istanbul AFAD for most of the
trainings.
5.2) Improvement and dissemination of public disaster awareness trainings by innovative
approach
The expectations under this topic are mentioned below:
• Revision and development of the Existing Safe Life Training Modules and Materials,
• Dissemination of Safe Life disaster preparedness and disaster awareness training for
families to approximately 100.000 individuals, for schools to approximately 100.000 individuals,
for youths to approximately 5.000 individuals, for business to approximately 5.000 individuals,
• Dissemination of trainings for Local Disaster Volunteer to approximately 1.000
individuals,
• Development and dissemination of E-Training Modules
5.3) Design of a new web site for www.guvenliyasam.org and development of
management system of the web site
5.4) Revision and development of public training modules
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5.5) Adopting the ―Istanbul AFAD Volunteer Accreditation System‖ in the scope of
TAMP Istanbul
5.6) Public Awareness Campaigns (PAC) and Communication Campaigns
The expectations under this topic are mentioned below;
• Design of the PACs,
• Creative Services for the PACs,
• Development & Design of the PAC Materials (Audio, Video, Printed, Outdoor, etc.),
• Printing, Producing and Distribution of the PAC Materials,
• Media Purchase,
• Implementation of the Campaign/Events/Activities,
6. If the contracts are subdivided into lots, indication of the possibility of tendering for
one, for several or for all the lots:
The consultancy service is expected to be tendered under one lot.
7. Number of short-lists:
One short-list of interested consultants shall be made in accordance with their
qualifications and experience for the required services.
8. Completion date or duration of the service contracts:
The estimated time frame for completion of the services is approximately 36 months.
9. Admission or prohibition of variants: Submission of alternative proposals is not
accepted.
10. Special conditions for fulfilling the contract: Not Applicable.
11. (a) Deadline for receiving expression of interest:
Expressions of interest must be delivered to the address below by May 15th 2018, 16:00
(local time) by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall not be
accepted. IPCU reserves the right to reject the applications received after the above-referenced
date and time
b) Adress for submitting expressions of interest:
Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)
M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8
34126 Beyazıt-Fatih Istanbul, Turkey
Tel
: +90 212 518 55 00
Fax
: +90 212 518 55 05
E-mail : info@ipkb.gov.tr
c) Language of proposals: English
d) Submitting Expression of Interest:
- Expression of interest shall be accompanied by a ―Statement of Intention‖ to participate
in the selection process;
- Expression of interest must be signed on each page;
- Expression of interest shall be submitted in one original and one copy;
- Consultants are required to include the name and reference number of the task KfWCA5.1 in their Expression of Interest (EOI).
- ―Declaration of Undertaking‖ document is attached as Annex 1 to the ―Request for
Expression of Interest‖. It must be signed by the Consultant and attached to ―Expression of
Interest‖ to participate in the selection process.

11 Nisan 2018 – Sayı : 30388

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 93

12. Where appropriate any deposit and guarantees required: Not Applicable.
13. Main financing institution: German Development Bank (KfW)
14. Where applicable, the legal form to be taken by the grouping of economic operators to
whom the contract is to be awarded:
Consultants may associate to enhance their qualifications. The ―association‖ may take the
form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the
JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable
for the assignment and shall sign the contract in case award is made to that JV group. Interested
consultants should clearly indicate the structure of their ―association‖ and the duties of the
partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of ―in
association with‖ and/or ―in affiliation with‖, etc. may not be considered for short listing.
Joint Venture agreement shall be authenticated in case of Contract Award.
15. Eligibility Criteria
Bidders entitled to take part in the procedure
Tenders from bidders will be admitted to the procedure provided that none of the
following reasons for exclusion or conflicts of interest apply:
a) Sanctions or embargoes of the Security Council of the United Nations, the EU or the
German government preclude the participation of a bidder.
b) The bidder is excluded from the tendering process with legal effect in the Client’s
country on the grounds of punishable offences, especially fraud, corruption or other economic
crimes.
c) The bidder is a state-controlled company in the partner country that is not legally or
economically independent or that is not subject to commercial law, or that is a public authority
dependent on the Client or the Project Executing Agency or the recipient of the loan/financial
contribution.
d) The bidder or individual members of the bidder’s staff or a subcontractor has economic
links or family ties with personnel of the Client who are involved in preparing the tender
documents, awarding the contract or supervising the execution of the contract, insofar as the
conflict of interests could not be resolved to KfW's satisfaction in advance of the contract award
and execution phase.
e) The bidder or individual members of the bidder’s staff or a subcontractor were directly
involved in drawing up the terms of reference and/or other information for the tendering
procedure. This shall not apply to Consultants who have produced preparatory studies for the
contract or who were involved in a preceding phase, insofar as the information they prepared in
this connection, especially feasibility studies, was made available to all bidders and the
preparation of the terms of reference for the invitation to tender was not part of the activity.
f) The bidder or individual members of the bidder's staff or a subcontractor are not or
were not during the last 12 months prior to publication of the invitation to tender indirectly or
directly linked to the project in question through employment as a staff member or advisor to the
Client, and are not or were not able in this connection to influence the award of the contract for
services, or the bidder is not or was not otherwise able to influence the award of the contract for
services.
By signing the Declaration of Undertaking (see Annex 1), the bidder attests that none of
these reasons for exclusion or conflicts of interest apply. In case of doubt, when tendering the
bidder in question shall furnish proof to the satisfaction of the Client and KfW that the
aforementioned reasons do not apply.
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Independence of the Consultant
The Consultant must always be neutral and independent vis-à-vis potential suppliers for
the project in question. Members of associated firms may participate in a project only as either
Consultant or manufacturer/supplier/construction firm. When submitting proposals, Consultants
must disclose any links with other firms and give a binding declaration that should they be
awarded the contract, the firms with which they are associated do not intend to take part in the
project in any other form. In a joint venture, this also applies to participating professionals and
other consultancy firms. These regulations do not apply to Build-Operate-Transfer (BOT) projects
or operator models.
Consultancy firms that belong to the same group of companies or affiliated companies or
are linked in another way financially, organisationally or through personnel, can participate in the
competitive tendering procedure individually only if no other member of the group or affiliation
participates.
Qualification and Selection Criteria:
• Company information: name, status, address, telephone number, facsimile number, year
of establishment, contact person for the project, average annual turnover for the previous 5 (five)
years at least 1.000.000 Euro, number of permanent staff and part-timers, fields of expertise;
• Filled copy of the table given in Annex 2 of the ―Request for Expression of Interest‖ that
comprise details of max. 15 number of experience in similar assignments undertaken during last
five years, including value of consulting services and value of works, location, number of staff
involved in the contract, name of the Client, name of partners for contract execution and share of
services, source of financing, type of services provided, contract commencement and completion
dates, brief description of the contract;
• Letters of recommendation from previous Employers;
• Signed copy of ―Declaration of Undertaking‖ document (Annex 1)
• Filled copy of the table given in Annex 3 of the ―Request for Expression of Interest‖ that
comprise required expertise and experience information related to min. five staff that may be
available to work on the assignment(s).
• Form of association (sub-contractor/joint venture) for the execution of the contract(s), if
the case may be, and identification of the leading company. Same information shall be submitted
for the leading company and the associate companies.
• A list of ongoing assignments including the start and end dates and the personnel
involved.
16. Framework agreement: Not Applicable.
17. Number of selected candidates to be invited to submit tender: Maximum 6 (six)
Bidders.
However, the short list may comprise a smaller number of candidates in case only a few
qualified firms have expressed interest.
18. Criterion for awarding the service contract:
Consultants shall be shortlisted and contracts shall be awarded in accordance with the
QCBS (Quality and Cost Based Selection) Method set out in the World Bank’s Guidelines:
Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, January 2011 (revised July
2014, October 1, 2006 & May 1, 2010).
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The selection criteria for the short-listing are:
• General Experience (Company Profile)
10 points
• Average Annual Turnover
10 points
• International Experience (Two successfully completed)
10 points
• Specific Experience
50 points
- in the field of Disaster and Emergency Projects
25 points
- in the field of Social Responsibility Programs
10 points
- in the field of Public Awareness Campaign
15 points
• Qualification of Key Staff (Five staff comprising all branches stated at specific
experience and at least one staff for each branch)
20 points
Total
100 points
Minimum points necessary to be retained: 75 Points
The selection criteria for the contract award shall be defined in the Request for Proposal
documents to be sent to the short-listed candidates.
19. Time frame for the Bidders to maintain their proposal valid: 90 days from the date of
submission of proposals.
20. Names and addresses of economic operators already selected: Not Applicable.
21. Name and address of the body responsible for appeal: Istanbul Project Coordination
Unit (IPCU).
22. Date of publication of the prior information notice: Published in the Official Gazette
of Republic of Turkey dated 21.07.2017.
23. Indicate whether the contract is covered by the Agreement: Yes (the notice shall be
published in the Germany Trade and Invest (GTAI).
Annex 1: Declaration of Undertaking
We underscore the importance of a free, fair and competitive contracting procedure that
precludes abusive practices. In this respect we have neither offered nor granted directly or
indirectly any inadmissible advantages to any public servant or other person nor accepted such
advantages in connection with our bid, nor will we offer or grant or accept any such incentives or
conditions in the present tendering process or, in the event that we are awarded the contract, in the
subsequent execution of the contract. We also declare that no conflict of interest exists in the
meaning of the kind described in the corresponding Guidelines1.
We also underscore the importance of adhering to environmental and social standards in
the implementation of the project. We undertake to comply with applicable labour laws and the
Core Labour Standards of the International Labour Organization (ILO) as well as national and
applicable international standards of environmental protection and health and safety standards.
We will inform our staff of their respective obligations and of their obligation to fulfil this
declaration of undertaking and to obey the laws of the country of Republic of Turkey.
We also declare that our company/all members of the consortium has/have not been
included in the list of sanctions of the United Nations, nor of the EU, nor of the German
Government, nor in any other list of sanctions and affirm that our company/all members of the
consortium will immediately inform the Client and KfW if this situation occurs at a later stage.
—————
1
See ―Guidelines for the Assignment of Consultants in Financial Cooperation with Partner
Countries― and ―Guidelines for Procurement of Goods, Works and associated Services in
Financial Cooperation with Partner Countries‖
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We acknowledge that, in the event that our company (or a member of the consortium) is
added to a list of sanctions that is legally binding on the Client and/or KfW, the Client shall be
entitled to exclude us/the consortium or, if the contract is awarded to our company/the
consortium, to immediately cancel such contract if the statements made in the Declaration of
Undertaking were objectively false or the reason for exclusion from the tender procedure occurs
after the Declaration of Undertaking has been issued.
..........................................
(Place)

............................................
(Name of company)
.............................................
(Signature(s))

.........................
(Date)

Annex 2:
EXPERIENCE
Please provide information contained in the table below summarizing the major relevant
projects related to this project carried out in the course of the past 5 years by the legal entity or
entities making this application. The number of references to be provided must not exceed 15 for
the entire application.
Ref
(maximum 15)

Project title

Name of legal
entity

Country

…

…

…

Overall
Proportion
project
carried out
value
by legal
(EUR)
entity (%)
…
…
Description of project

No of staff
provided

…

Name of
client

Origin of
funding

…

…

Dates
(start/
end)

…

Name of
partners if
any

…

Type of services provided
…

…

Annex 3:
List of Available Expertise and Human Resource Capacity
Access to Expertise Required for the Assignment
Complete the list below to demonstrate the extent to which you have access (internally /
externally) to expertise required for this assignment / for the project team profiles described in the
RfEOI. Do not attach CVs as no detailed evaluation of candidates for the project team shall be
carried out at the prequalification stage. The Applicant shall not present a potential project team.
The focus is on access and availability to project relevant expertise. It is understood that
prequalified Applicants are not required to include staff named below into the proposal.
Project team

Relevant

profile / areas
Name

of required

Education/

expertise as

Degree

stated in the
RfEOI

Years of
Professional
Experience

Relationship
with / Years
within the
Applicant2

Country/
Regional
Experience

Project
References
(Description of

Languages

project-related
experience)

—————
2
For freelance experts (e.g. with retainer contracts or formal agreements) indicate ―FE‖
and how long the expert has been associated with the Applicant. For sub-consultant staff indicate
―Sub‖. Staff from affiliated firms of the Applicant shall be considered as sub-consultant staff.
3201/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Türk Dünyası Çocuk Vakfı.
VAKFEDENLER: Güngör Azim Tuna, Ġlyas Topsakal, Zeki DemirtaĢ, Halil Gürbüz,
Cumhur Melikoğlu, Nazlı Albayrak Ceylan, Adem YeĢil.
VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE
NO’SU: Ġstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/02/2018 tarihli ve E: 2017/447, K: 2018/100
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Türk dünyasında bulunan çocuklar ve ailelerinin kiĢisel, sosyal,
kültürel, geliĢmelerinin sağlanması ve bu noktada var olan engellerin ortadan kaldırılmasına
yönelik faaliyette bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmek.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 400.000 (Dörtyüz Bin TL.)
YÖNETĠM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların nereye devredileceği mütevelli heyet üyelerinin üçte iki
(2/3) çoğunluğunun kararıyla belirlenir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
3276/1-1

—————

Milli Kütüphane Bilgi ve DayanıĢma Vakfı, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin
27/02/2018 tarihinde kesinleĢen, 28/12/2017 tarih ve E: 2017/651, K: 2017/402 sayılı kararına
istinaden dağılmıĢtır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
3277/1-1

—————

Ġstanbul'da kurulmuĢ olan Sultançiftliği Hizmet Vakfı, Ġstanbul Anadolu 26. Asliye
Hukuk Mahkemesinin 16.09.2017 tarihinde kesinleĢen, 01.06.2017 tarihli ve E: 2016/443,
K: 2017/127 sayılı kararı ile dağılmıĢtır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
3278/1-1

—— • ——

Muş Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:
ADI VE SOYADI : Leyla AVCI
UNVANI
: Ebe
GÖREV YERĠ
: Bulanık Devlet Hastanesi
ĠLAN EDĠLMESĠ ĠSTENEN TEBLĠGATIN ÖZETĠ:
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26/03/2018 tarih ve 968 sayılı
yazıları ile 23/08/2018 tarihinde saat 14:00'de toplanacak olan Bakanlığımız Yüksek Disiplin
Kurulunda hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur soruĢturma dosyasını
incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü ve yazılı olarak kendisi veya vekili
tarafından savunma yapma hakkında sahip olduğu hakkındaki Sağlık Bakanlığı yazısı kendisine
tebliğ edilmesi istenmektedir. Ġhraç edilmesinden ve adres bilgileri bulunmadığından dolayı
yazının 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31. Maddeleri gereğince tebliğen ilanı.
3187/1-1
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliğinden:
YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SINAVLARINA ĠLĠġKĠN DUYURU
5786 sayılı Yasa ile değiĢik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali MüĢavirlik ve Serbest Muhasebeci
Mali MüĢavirlik Sınav Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değiĢen
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢ "Yeminli Mali MüĢavirlik ve
Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli
Mali MüĢavirlik Sınavları aĢağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.
2018/2. Dönem YMM Sınav Tarihleri
: 30 Haziran - 9 Temmuz 2018
* Ġlk kez sınava katılacaklar için son baĢvuru tarihi : 11 Mayıs 2018
* Tekrar sınava katılacaklar için son baĢvuru tarihi : 8 Haziran 2018
Ġlk kez sınav baĢvurusunda bulunacak adayların, 11 Mayıs 2018 tarihi itibariyle sınava
katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamıĢ olmaları gereklidir.
Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli
Mali MüĢavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi BaĢkanlığı’na yukarıda belirtilen
son baĢvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar baĢvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar
baĢvurusunu yapmayanlar sınava alınmayacaktır.
SINAVLARA ĠLĠġKĠN ESASLAR
Yeminli Mali MüĢavirlik Sınavına girebilmek için:
Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki
özel Ģartları taĢımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e)
bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.
Yeminli Mali MüĢavirlik Sınavı;
1) Ġleri Düzeyde Finansal Muhasebe,
2) Finansal Yönetim,
3) Yönetim Muhasebesi,
4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,
5) Revizyon,
6) Vergi Tekniği,
7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,
8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,
9) DıĢ Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,
10) Sermaye Piyasası Mevzuatı,
konularından yapılır.
BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
Sınava katılabilmek için gerekli koĢulları taĢıyan adayların;
1) Sınav BaĢvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)
2) Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil
belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arĢiv
bilgilerini içerecek Ģekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
3) Ġkametgah belgesi,
4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği
5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,
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6) Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınmıĢ) ile birlikte mezuniyetin seviyesini
(Doktora, Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet
belgesi fotokopisi
Mezun belgesi (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora) e-Devlet kapısında mevcut olmayan
adaylar aĢağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.
• Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması
halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
• Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka
sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
• Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmıĢ diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan
alınacak denkliği onay belgesi,
7) Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ruhsat fotokopisi,
8) Bağımlı çalıĢanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalıĢanlardan faaliyet belgesi,
9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,
10) Özel sektörde bağımlı olarak çalıĢanlardan ―Oda GiriĢ Ücreti ve Maktu Aidatın Tam
Ödendiğine Dair Belge‖
11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalıĢma süresini gösterir aĢağıdaki belgeler:
a-1) Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden;
mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin
baĢlangıç ve bitiĢ tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa
uğramıĢ olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiĢ olunmadığını gösterir belge,
a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ortaklığı (A.ġ. Ltd.)
biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak Ģirket ortağı, Ģirket
müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve Ģirket genel imza
sirküleri örneği,
b-1) Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali
MüĢavirlik veya Yeminli Mali MüĢavirlik bürolarında bağımlı çalıĢarak sürdürenlerden; iĢe giriĢ
bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),
b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik veya Yeminli Mali
MüĢavirlik ortaklığı (A.ġ. Ltd.) biçimindeki iĢ yerlerinde bağımlı çalıĢarak sürdürenlerden, iĢe
giriĢ bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),
b-3) Ticari iĢletmelerde bağımlı çalıĢanlardan; iĢe giriĢ bildirgesi, sigortalı hizmet
dökümü (SGK onaylı), çalıĢma süresini kapsayan, Ģirketin ticaret sicil gazetesi (A.ġ.’lerde genel
kurul gazeteleri) ve genel imza sirküleri,
c) Kanunun 9. maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalıĢanlardan
kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve
8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.),
d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmıĢ olanlardan
kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve
8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.)
e) Sınavına girecek adaylar, sınav giderleri karĢılığı olarak katıldıkları her sınav için ders
baĢına 165,00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklar toplam 1.650,00 TL ödemenin
yapıldığına iliĢkin belge,
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Sınav bedeli, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin, aĢağıda belirtilen
banka hesaplarından birisine ödenecektir.
Banka bilgileri;
• ĠĢ Bankası Ankara-Dikmen ġubesi 487 269,
• Halk Bankası Ankara / YeniĢehir ġubesi 16000 140,
f) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav
Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" baĢlıklı 21. maddesinin (DeğiĢik Madde 19.08.2014 /
29093 Resmi Gazete) 1. fıkrasına göre, Yeminli Mali MüĢavirlik sınavında baĢarılı olamayanlar,
ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav
süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.
Sınavda baĢarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karĢılığı olarak
öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile
baĢvurmaları gerekmektedir. (Dilekçe örneği http://www.tesmer.org.tr adresinden edinilebilir.)
BELGELERĠN GÖNDERĠLMESĠ VE KABUL EDĠLMESĠ
1) Yukarıda belirtilen koĢulları taĢıyanlardan Yeminli Mali MüĢavirlik sınavına katılma
isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav BaĢvuru Formunu doldurup,
imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son baĢvuru tarihleri
mesai saati bitimine kadar ―Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali
MüĢavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No: 562
Dikmen/ANKARA‖ adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları
anlaĢılanların sınavı kazanmıĢ dahi olsalar, Ġzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.
2) BaĢvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik
olanların baĢvuruları dikkate alınmayacaktır.
3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler
Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde
duyurulacaktır.
4) Sınav GiriĢ belgeleri, http://www.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısı olarak
alınabilecektir.
5) Sınav sırasında; sınava giriĢ belgesinin yanında, fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli
pasaport veya T.C Kimlik Numarası içeren sürücü belgesini gösteremeyenler sınava
alınmayacaktır.
6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
7) Sınav giderleri karĢılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır
8) Sınav BaĢvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
9) Sınava baĢvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
Ġlan olunur.
3164/1-1

—————

SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SINAVLARINA ĠLĠġKĠN DUYURU
5786 sayılı Yasa ile değiĢik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali MüĢavirlik ve Serbest Muhasebeci
Mali MüĢavirlik Sınav Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değiĢen
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16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢ "Yeminli Mali MüĢavirlik ve
Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest
Muhasebeci Mali MüĢavirlik Sınavları aĢağıda belirtilen tarihlerde Ankara, Ġstanbul, Ġzmir
illerinde yapılacaktır.
Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müĢavir aday meslek mensupları,
Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet
sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.
2018/2 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri
: 7-8 Temmuz 2018
* Ġlk kez sınava katılacaklar için odalara
son baĢvuru tarihi
: 11 Mayıs 2018
* SMMM Odaları tarafından TESMER'e
dosya gönderiminin son tarihi
: 18 Mayıs 2018
* Tekrar katılacaklar için son baĢvuru tarihi : 13 Haziran 2018
Ġlk kez sınav baĢvurusunda bulunacak adayların, 18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle stajlarını
fiilen tamamlamıĢ olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b.) ve staj bitirme
belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.
Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli
Mali MüĢavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi BaĢkanlığı’na yukarıda belirtilen
son baĢvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar baĢvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar
baĢvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.
SINAVLARA ĠLĠġKĠN ESASLAR
Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Sınavlarına girebilmek için;
1. Hukuk, iktisat, maliye, iĢletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal
bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim
Kurumunca tasdik edilmiĢ yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun
olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada
belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almıĢ olmak.
2. Stajını Yeminli Mali MüĢavir veya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlerin yanında ve /
veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamıĢ olmak, Kanunun 6. maddesinde staj süresinden
sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmıĢ olmak,
3. Kanunun 4'üncü maddesindeki genel ve 5'inci maddesindeki özel Ģartları taĢımaları
yanında 45'inci madde ve 48'inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu
maddesinde belirtilen durumların bulunmaması,
gerekir.
SINAV KONULARI
19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Yeminli Mali MüĢavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Sınav Yönetmeliğinde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiĢen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıĢ Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik
Sınavlarına katılacak adaylar aĢağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.
• Finansal Muhasebe,
• Finansal Tablolar ve Analizi,
• Maliyet Muhasebesi,
• Muhasebe Denetimi,
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• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, ĠĢ Hukuku, SSK ve BAĞ-KUR
Mevzuatı, Ġdari Yargılama Hukuku),
• Muhasebecilik ve Mali MüĢavirlik Meslek Hukuku,
• Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın
6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet
süreleri, staj süresinden sayılmıĢ / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır.
2015 yılı öncesinde staja giriĢ sınavlarında baĢarılı olmuĢ adaylar sorumlu olmayacaklardır.)
BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)
2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınacak adli sicil belgesi
(Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil
arĢiv bilgilerini içerecek Ģekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı
fotokopisi,
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4. Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınmıĢ, doğrulaması TESMER ġubesi/Oda
tarafından yapılacak olan barkotlu mezun belgesi) ile birlikte mezuniyetin seviyesini (Doktora,
Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi
fotokopisi
Mezun belgesi (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora) e-Devlet kapısında mevcut olmayan
adaylar aĢağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.
• Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması
halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
• Diploma aslının TESMER ġubesi / Oda tarafından görülerek ―Aslı GörülmüĢtür‖ Ģerhini
içerecek Ģekilde imzalanarak, tarihlenmiĢ ve mühürlenmiĢ fotokopisi, (Diplomanın arka
sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu iĢlem arka sayfa için de yapılacaktır.)
• Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka
sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
• Geçici mezuniyet belgesinin TESMER ġubesi / Oda tarafından görülerek ―Aslı
GörülmüĢtür‖ Ģerhini içerecek Ģekilde imzalanarak, tarihlenmiĢ ve mühürlenmiĢ fotokopisi,
(Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde bu iĢlem arka
sayfa için de yapılacaktır.)
• Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her
iki mezuniyete iliĢkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
• (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmıĢ diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan
alınacak denkliği onay belgesi),
5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,
6. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalıĢanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak
mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramıĢ olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı
hüküm giymiĢ olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, bağımlı
çalıĢanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,
7. Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik stajının tamamlanmıĢ olduğunu gösteren belgeler,
8. TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.
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9. Sınav giderleri karĢılığı olarak ders baĢına 130,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava
katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 910,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar
için ise toplam 1.040,00-TL ödemenin yapıldığına iliĢkin belge,
Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aĢağıda yer
alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile TEOS Sistemi üzerinden de
ödenebilir.
Banka bilgileri;
• ĠĢ Bankası Ankara-Dikmen ġubesi 487 255,
• Halk Bankası Ankara / YeniĢehir ġubesi 16000 140
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav
Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" baĢlıklı 21. maddesinin (DeğiĢik Madde 19.08.2014 /
29093 Resmi Gazete) 2. fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik sınavında baĢarılı
olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara
girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.
Sınavda baĢarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karĢılığı
olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://teos.tesmer.org.tr internet adresine girerek sınav
baĢvurusunu yapmaları gerekir.
BELGELERĠN GÖNDERĠLMESĠ VE KABUL EDĠLME
Yasada öngörülen genel ve özel Ģartları taĢıyanlar yukarıda istenilen baĢvuru belgelerini,
son baĢvuru tarihi çalıĢma saati bitimine kadar ―Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve
Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen
Caddesi No: 562 Dikmen/ANKARA‖ adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir
(Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel Ģartlar ile 5.maddesinde
düzenlenen özel Ģartları taĢımadıkları anlaĢılanların sınavı kazanmıĢ dahi olsalar, ruhsatları iptal
edilecektir.
1. Sınav baĢvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri
eksik olanların baĢvuruları dikkate alınmayacaktır.
2. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler
Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde
duyurulacaktır.
3. Sınav GiriĢ belgeleri, TESMER'in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı
çıktısı olarak alınabilecektir.
4. Sınav sırasında, sınav giriĢ belgesinin yanında; fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli
pasaport veya T.C Kimlik Numarası içeren sürücü belgesini gösteremeyenler sınava
alınmayacaktır.
5. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
6. Sınav giderleri karĢılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.
7. Sınava baĢvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
8. Sınav baĢvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
Ġlan olunur.
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Spor Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2016/144672

2. Yasaklama Kararı Veren

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

Spor Genel Müdürlüğü
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.
No: 13 Altındağ/ANKARA
06080

Ġl/Ġlçe

ANKARA/ALTINDAĞ

Tel-Faks

0 312 596 60 00 - 596 70 48

E-Mail

sgm.gsb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Müta Yapı Oto. Gıda San. ve Tic.

Adı/Unvanı

Ltd. ġti.
M. Kemal PaĢa Mah. TaĢlı Sokak

Adresi

No: 2/B TepebaĢı/EskiĢehir

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

627 037 84 62

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret

EskiĢehir Ticaret Odası

Odası
Ticaret Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

26007
Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME ĠLANI
Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 10/04/2018 tarihli ve 30387 sayılı
Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda aĢağıda bilgileri bulunan ve sehven
yazılan eski ilan Ģartı karĢısında belirtildiği Ģekilde düzeltilmiĢtir.
Birimi

Bölümü

Anabilim
Dalı/Program

Kadro
Unvanı

Sivil Havacılık
Yüksekokulu

Sivil Hava
Ulaştırma
İşletmeciliği

Sivil Hava
Ulaştırma
İşletmeciliği

Doktor
Öğretim
Üyesi

Derece Adet

3

1

—— • ——

Sehven Yazılan
Şart
Toplam Kalite
Yönetimi
Uygulamaları İle
İnovasyon ve Filtre
Performansı
Arasındaki İlişkiler
Üzerine Doktora
Yapmış Olmak

Aranan Şart
Toplam Kalite
Yönetimi
Uygulamaları İle
İnovasyon ve Firma
Performansı
Arasındaki İlişkiler
Üzerine Doktora
Yapmış Olmak
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıdaki tabloda belirtilen Fakülte
bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf,
YÖK formatlı güncel özgeçmiĢi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik
durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin onaylı örneği,
Yüksek Lisans Belgesinin onaylı örneği, Doktora Belgesinin onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin
onaylı örneği, yurtdıĢı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınları,
verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalıĢmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile
Rektörlüğümüz Ġnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir.
BaĢvurular Ģahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi Ġnsan Kaynakları
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine
yapılacaktır. BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beĢ (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi
içinde yapılmayan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.
Ġlk BaĢvuru Tarihi : 11.04.2018
Son BaĢvuru Tarihi : 26.04.2018
Birim
Bölüm/ Alan
Unvanı
Sayısı
Aranan ġartlar
Ġktisat Bölümü lisans mezunu olmak.
ĠĢletme ve
Ġktisat alanında Yüksek Lisans ve
Uluslararası
Yönetim
Doç.
Doktora yapmıĢ olmak, Makro
Ticaret ve
1
Bilimleri
Dr.
Ekonomik Politikalar ve Konya’nın DıĢ
Lojistik Bölümü
Fakültesi
Ticaret Yapısı hakkında çalıĢmaları
olmak.
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Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan
Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. maddesinde belirtilen Ģartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.
BĠRĠMĠ
UNVANI
ĠLAHĠYAT
Profesör
FAK.

ABD

DRC.

ADET

Tefsir

1

1

ARANAN NĠTELĠKLER
Doçentliğini tefsir alanında almıĢ olup,
Kur'an tarihi konusunda çalıĢmaları olmak.

BaĢvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire BĢk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük
Binası Yozgat/Merkez Tel: 0354 242 10 85
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince
aĢağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. Ġlgililerin;
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiĢtirilen 23. maddelerinde
belirlenen asgari koĢulları sağlamıĢ olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmıĢ olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen Ģartları taĢıyan adayların;
1) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına baĢvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı
dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmiĢlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalıĢma ve
yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD Ģeklinde ilgili birimlere baĢvurmaları gerekmektedir.
2) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve
Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
3) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine baĢvurabilirler. Birden fazla kadroya
baĢvuruda bulunan adayların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır.
4) BaĢvurular Ģahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.
5) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca baĢarılı
bulunan aday hakkında güvenlik soruĢturması ve arĢiv soruĢturması yapıldıktan sonra sonucun
olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.
6) ĠLK BAġVURU TARĠHĠ
: 09.04.2018
SON BAġVURU TARĠHĠ
: 24.04.2018
BĠRĠM/BÖLÜM
ANABĠLĠM/ANASANAT
DALI/PROGRAM
GENEL FĠZĠK
NÜKLEER FĠZĠK
YÜKSEK ENERJĠ VE
PLAZMA FĠZĠĞĠ
ANALĠTĠK KĠMYA
GENEL BĠYOLOJĠ
MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ
BĠYOKĠMYA
TIP FAKÜLTESĠ
SPOR HEKĠMLĠĞĠ
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
KELAM
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
EĞĠTĠM PROGRAMLARI
VE ÖĞRETĠMĠ

DOKTOR
ÖĞRETĠM
ÜYESĠ
FEN FAKÜLTESĠ
Schottky Diyotlarda Depletion Parametreleri
1
Konusunda ÇalıĢmıĢ Olmak.
Reaktörlerde Kullanılan Malzemelerde Nötron
1
Yakalama ve Gama Yayınlaması Tesir Kesitleri
Konusunda ÇalıĢmıĢ Olmak.
DıĢ Galaksilerde Moleküler Gazın Mm/Mm-Altı
1
Dalga Boylarında Gözlemi ve Analizi Konusunda
ÇalıĢmıĢ Olmak.
Biyokütle Ġçerikli Kopolimerlerin Sentezi ve
1
Karakterizasyonu Üzerine ÇalıĢması Olmak.
1
Makrofunguslar Üzerine ÇalıĢmıĢ Olmak.
Lepidoptera Üzerine Moleküler ÇalıĢmalar
1
YapmıĢ Olmak.
Hücre Kültürü ve Comet Analizleri Üzerine
1
ÇalıĢmıĢ Olmak.
1

Fizik Tedavi Uzmanı Olmak.

1

Kelam Bilim Dalında Doktora YapmıĢ Olmak.

1

Eğitim Sorunları Üzerine ÇalıĢmıĢ Olmak.
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2018/11510 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2018/11511 Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sahabiye Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan
Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
2018/11512 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım
Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
2018/11520 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin
Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2018/11521 Tarım Sigortaları Havuzuna İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile İlgili
Olarak Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar
2018/11522 Artvin İli, Kemalpaşa İlçesinde “Kemalpaşa İlçesi Köylere Hizmet Götürme
Birliği”nin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar
2018/11523 Yozgat İlinde “Yerköy-Çiçekdağı-Köseli Belediyeleri Atık Su Grup Arıtma
Tesisi Yönetim Birliği”nin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar
2018/11525 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve
2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Karar
2018/11526 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Belirtilen Dillerin Eğitim ve
Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar
2018/11529 Elazığ İli, Merkez İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
2018/11515 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet
Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik
2018/11519 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği
–– Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
GENELGE
–– Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2018/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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