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Oturum Aç

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMÎ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA

 

Resmî Gazete Tar�h�: 30.04.1995 Resmî Gazete Sayısı: 22273

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmel�ğ�n amacı Yaygın Eğ�t�m Enst�tüsü'nün kurulup, yönet�m, görev, yetk� ve sorumluluklarıyla �lg�l� esas ve usuller�

düzenlemekt�r.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmel�k Yaygın Eğ�t�m Enst�tüsü'nün yönet�m, görev, yetk� ve sorumlulukları �le atanacaklarda aranacak n�tel�klere a�t

esas ve usuller� kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmel�k, 1739 sayılı M�llî Eğ�t�m Temel Kanunu'nun 40'ıncı mad des� �le 3797 sayılı M�llî Eğ�t�m Bakanlığı'nın

Teşk�lât ve Görevler� Hakkında; Kanun'un 18'�nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmel�kte geçen;
"Bakanlık", M�llî Eğ�t�m Bakanlığı'nı,
"Bakan", M�llî Eğ�t�m Bakanı'nı,
"Genel Müdürlük", Çıraklık ve Yaygın Eğ�t�m Genel Müdürlüğü'nü,
"Genel Müdür", Çıraklık ve Yaygın Eğ�t�m Genel Müdürü'nü,
"Enst�tü", Yaygın Eğ�t�m Enst�tüsü'nü,
"Müdür", Yaygın Eğ�t�m Enst�tüsü Müdürü'nü,
"Müdür Yardımcısı", Yaygın Eğ�t�m Enst�tüsü Müdür Yardımcısını,
"Bölüm Şef�", Yaygın Eğ�t�m Enst�tüsü Bölüm Şefler�n�,
"Öğretmen", Yaygın Eğ�t�m Enst�tüsü öğretmenler�n�,
"Yönet�m Kurulu", Yaygın Eğ�t�m Enst�tüsü Yönet�m Kurulu'nu
�fade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM

Yaygın Eğitim Enst�tüsü'nün Kuruluş ve Görevler�
Kuruluş
Madde 5 — Çıraklık ve yaygın eğ�t�m alanında planlama araştırma - gel�şt�rme ve üret�mle �lg�l� çalışmalar yapmak üzere Genel

Müdürlüğe bağlı olarak Yaygın Eğ�t�m Enst�tüsü kurulur. Bu Enst�tüde;
a) Enst�tü Müdürü,
b) Müdür Yardımcıları,
c) Bölüm Şefler�,
ç) Öğretmenler,
d) D�ğer Personel
görevlend�r�l�r.
Enstitünün Görevleri
Madde 6 — Yaygın Eğ�t�m Enst�tüsü'nün M�llî eğ�t�m�n genel amaç ve temel �lkeler� doğrultusunda çıraklık ve yaygın eğ�t�m alanında

planlama, araştırma - gel�şt�rme ve üret�mle �lg�l� �ht�yaçları gerçekleşt�rmek üzere görevler� şunlardır:
a) Çıraklık ve yaygın eğ�t�mle �lg�l� alanlarda araştırma yapmak ve sonuçlarına göre alternat�f çözümler gel�şt�rmek,
b) Planlama, programlama ve organ�zasyon çalışmaları yapmak,
c) İnceleme ve araştırmalar yapmak; bunlara dayalı olarak yen� yöntemler ve öğrenme tekn�kler�n� denemek, gel�şt�rmek, sonuçların

uygulanmasına yardımcı olmak; bu konuda resmî, özel ve gönüllü kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak,
ç) Çıraklık eğ�t�m� ve yaygın eğ�l�m alanında uygulamaya yönel�k programları gel�şt�rmek,
d) Uygulanan programları değerlend�rmek, bunların halkın sosyal, ekonom�k, kültürel alanlarda gel�şmes�ne yönel�k etk�ler�n� araştırmak,
e) Yaygın eğ�t�m�n örgün eğ�t�m �le b�rb�r�n� tamamlamasını, �mkânlardan karşılıklı yararlanarak gereğ�nde aynı n�tel�kler� kazandırmasını ve

çalışmaların b�r bütünlük �ç�nde yürütülmes�n� sağlayacak yen� yaklaşımlar gel�şt�rmek,
f) Ulusal ve uluslararası düzeydek� çalışmaları ve yen�l�kler� tak�p etmek, bunları çeş�tl� �let�ş�m araçları �le �lg�l� k�ş� ve kuruluşlara

duyurmak,
g) Yayım �şlemler�n� yer�ne get�rmek,
h) Yerl� ve yabancı yayınları toplayan b�r dokümantasyon merkez� �le b�r k�taplık kurmak; �lg�l�ler�n bunlardan yararlanmasına �mkan

sağlamak,
ı) Kend� personel�n� yet�şt�rmek; çıraklık ve yaygın eğ�t�m alanında görev alacak d�ğer personel�n yet�şmes� �ç�n h�zmet�ç� kursları planlamak,
�) Resmî, özel ve gönüllü çıraklık ve yaygın eğ�t�m kuruluşlarının karşılaştıkları problemler�n çözümüne yardımcı olmak,
j) Projeler hazırlamak ve bu projeler�n uygulanması safhasında koord�nasyon h�zmetler�n� yürütmek.
Müdürün Görevleri
Madde 7 — Enst�tü Müdürü'nün görev, yetk� ve sorumlukları şunlardır:

https://www.mevzuat.gov.tr/Login.aspx
https://www.mevzuat.gov.tr/Default.aspx
javascript:var w=window.open('http://www.resmigazete.gov.tr/','_blank');
https://www.mevzuat.gov.tr/#
https://www.mevzuat.gov.tr/p_KulliyatFihrist.aspx


15.08.2019 Mevzuat B�lg� S�stem�

https://www.mevzuat.gov.tr/Met�n.Aspx?MevzuatKod=7.5.14456&MevzuatIl�sk�=0&sourceXmlSearch=m�ll� eğ�t�m bakanlığı yaygın 2/4

a) Enst�tü'yü yönetmek ve tems�l etmek,
b) Enst�tü'nün bölümler�n�n ve d�ğer organlarının mevzuata uygun olarak, uyum ve bütünlük �ç�nde çalışmasını sağlamak,
c) Enst�tü Yönet�m Kurulu'nca hazırlanan çalışma programlarının uygun görülenler�n� onaylamak,
ç) Kurulların kararlarının mevzuat çerçeves�nde uygulanmasını sağlamak,
d) Müdür yardımcıları, bolüm şefler�, öğretmen ve d�ğer personel�n atanmaları konusunda Genel Müdürlüğe tekl�fte bulunmak,
e) Enst�tü'nün yıllık bütçe öner�s�n� hazırlamak, Genel Müdürlüğe sunmak,
f) Sem�ner, kurs, toplantı ve benzer� çalışmaları planlamak.
Müdür Yardımcılarının Görevleri
Madde 8 — Enst�tü Müdür Yardımcıların görevler� şunlardır:
a) Bölümler�n �şb�rl�ğ� ve uyum �ç�nde çalışmalarını düzenlemek,
b) Bölümlerce hazırlanan dönem raporlarını b�rleşt�rerek Müdür'e sunmak,
c) Araştırma uzmanları ve tekn�k personel�n yet�şmeler�ne yardımcı olmak,
ç) Bölümlerdek� çalışmaları �zlemek, denetlemek ve değerlend�rmek,
ç) Müdürün vereceğ� h�zmete yönel�k d�ğer görevler� yapmak.
Bölüm Şeflerinin Görevleri
Madde 9 — Bolüm Şefler�n�n görevler� şunlardır:
a) Bölümler�ndek� personel�n görevler�n� bel�rlemek ve çalışmalarını denetlemek,
b) Bölümler�n çalışmaları �le �lg�l� raporları düzenlemek,
c) Müdür ve Müdür Yardımcısının vereceğ� d�ğer görevler� yapmak.
Öğretmenlerin Görevleri
Madde 10 — Enst�tü Öğretmenler�n�n görevler� şunlardır:
a) Aynı konu üzer�nde çalışanlarla b�rl�kte çalışma programı hazırlamak ve �lg�l� Müdür Yardımcısının onayına sunmak,
b) Çıraklık ve yaygın eğ�t�m alanında yurt�ç� ve yurtdışındak� gel�şmeler� tak�p etmek,
c) Müdür, Müdür Yardımcısı veya çalıştığı Bolüm Şef�'n�n verd�ğ� h�zmete yönel�k d�ğer �şler� yapmak.
Diğer Personelin Görevleri
Madde 11 — Enst�tü'de çalışan memur, sayman, tekn�syen, ver� hazırlama �şletmen�, tekn�k ressam, dakt�lograf, h�zmetl� ve benzer� d�ğer

personel, am�rler�nce kend�ler�ne ver�len görevler� yaparlar.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bölümler ve Görevler�

Enstitü Bölümleri
Madde 12 — Enst�tü'nün bölümler� şunlardır:
a) Araştırma ve Program Gel�şt�rme Bölümü,
b) Temel öğrenme İht�yaçları Bölümü,
c) Eğ�t�m Araçları Gel�şt�rme Bölümü,
ç) Ölçme ve Değerlend�rme Bölümü,
d) Yönet�m ve Mal� İşler Bölümü,
e) Döner Sermaye İşletmes� Bölümü,
f) B�lg� İşlem Bölümü,
g) Yayın Kültür ve Dokümantasyon Bölümü.
Araştırma ve Program Geliştirme Bölümü
Madde 13 — Araştırma ve Program Gel�şt�rme Bölümünün çıraklık ve yaygın eğ�t�m programlarının �ht�yaçlara daha uygun ve

uygulanab�l�r hale get�r�leb�lmek üzere görevler� şunlardır :
a) Ülke ve bölge düzey�nde eğ�t�m �ht�yacı bel�rleme �le �lg�l� araştırmalar yapmak,
b) Eğ�t�m �ht�yaçlarını bel�rlemeye yönel�k b�lg�ler� toplamak ve bu b�lg�ler� per�yod�k olarak yen�lemek,
c) Eğ�t�m �ht�yaçları bel�rleme yöntemler� gel�şt�rmek,
ç) Çıraklık ve Halk Eğ�t�m� Merkezler� �ç�n öğret�m program modeller� hazırlamak,
d) öğret�m programı gel�şt�rmek ve uygulanmasını tak�p etmek,
e) Endüstr� kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ� yaparak endüstr�de �st�hdam edenler�n eğ�t�m �ht�yaçlarını bel�rlemek ve bunlara uygun eğ�t�m programları

hazırlamak,
f)Yurt�ç� ve yurtdışındak� Çıraklık ve Yaygın Meslek� Eğ�t�mle �lg�l� gel�şmeler� tak�p etmek.
Temel Öğrenme İhtiyaçları Bölümü
Madde 14 — Temel öğrenme �ht�yaçları bölümünün basta okuma-yazma öğret�m� olmak üzere zorunlu öğret�m�n� tamamlamamış

k�ş�lerle, bu eğ�t�m�n� tamamlamış k�ş�lerden beklen�len tutum ve davranışları kazandırmak amacıyla, düzenlenecek her türlü eğ�t�m programı ve
eğ�t�m araçlarını hazırlamak ve gel�şt�rmek üzere görevler� şunlardır:

a) B�r�nc� ve �k�nc� kademe okuma - yazma kurs programı �le eğ�t�m araçları hazırlamak,
b) Okur - yazarların okuma becer�ler�n� pek�şt�rmeye yönel�k eğ�t�m araçları hazırlamak ve dağıtımının organ�zasyonunu yapmak,
c) Çırak öğrenc�lere okutulan genel b�lg� ders� programlarını gel�şt�rmek ve eğ�t�m araçlarını hazırlamak,
ç) Denkl�kler �ç�n farklı eğ�t�m programlan ve eğ�t�m araçları hazırlamak,
d) Hazırlanan program ve eğ�t�m araçlarının uygulanmasına �l�şk�n h�zmet�ç� kurs ve sem�nerler düzenlemek,
c) Görev alanı �le �lg�l� program gel�şt�rme ve eğ�t�m araçları hazırlama konusunda araştırma, �nceleme yapmak,
f) Çıraklık ve Yaygın Eğ�t�m Kurumlarındak� meslekî rehberl�k serv�sler� �ç�n program ve eğ�t�m araçları hazırlamak.
Eğitim Araçları Geliştirme Bölümü
Madde 15 — Eğ�t�m Araçları Gel�şt�rme Bölümünün Halk Eğ�t�m Merkezler�nce açılacak, meslek kurslarına devam eden kurs�yerlere

ver�lecek ve onların temel meslek eğ�t� m�n�n tamamlanmasına yönel�k olarak görevler� şunlardır:
a) Genel b�lg� programlarının uygulanmasını kolaylaştırıcı ve etk�nl�ğ�n� artırıcı eğ�t�m araçlarını hazırlamak,
b) Modüler meslek� eğ�t�m programlarına uygun eğ�t�m araçlarını hazırlamak,
c) Çıraklık ve Yaygın Eğ�t�m Kurumları'nda görsel ve �ş�tsel eğ�t�m araçtan hazırlamak,
ç) Eğ�t�m setler� gel�şt�rmek, üret�m res�mler�n� ç�zmek, �lk örnekler�n�n üret�m�n� yapmak veya yaptırmak,
ç) Atölye - Laboratuar standartlarını gel�şt�rmek, tekn�k, şartnameler�n� hazırlanmak,
d) Çıraklık ve Halk Eğ�t�m� Merkezler� �ç�n eğ�t�m araçtan hazırlamak,
e) Hazırlanan eğ�t�m araçlarının etk�n kullanımı �ç�n, h�zmet�ç� kurs ve sem�nerler� planlamak.
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Ölçme ve Değerlendirme Bölümü
Madde 16 — ölçme ve Değerlend�rme Bölümünün, M�llî Eğ�t�m Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğ�t�m Kurumları programlarının ülke

düzey�nde �ş hayatı ve endüstr� �ht�yaçlarını karşılayab�lecek ve uluslararası düzeyde kabul ed�len meslekî standartlara dayandırılması �ç�n sınav
s�stem�n� gel�şt�rmeye ve soru bankası hazırlamaya yönel�k olarak görevler� şunlardır:

a) Meslek anal�zler�n� yaparak, meslek standartlarının bel�rleneb�lmes�ne yardımcı olmak,
b) Becer� test� ve sert�f�kasyonun ülke düzey�nde kurumlaştırılması �ç�n altyapı çalışmalarına yardımcı olmak,
c) Standartlara dayalı b�lg� ve becer� testler�n� hazırlamak ve gel�şt�rmek,
ç) Meslek standartlarına uygun sert�f�ka vermeye yetk�l� kuruluşla �şb�rl�ğ� yapmak.
Yönetim ve Mali İşler Bölümü
Madde 17 — Yönet�m ve Mal� İşler Bölümü, Enst�tü'nün;
a) özlük �şler�n�,
b) Mal� �şler�n�,
c) Ayn�yat �şler�n�,
ç) Yazışma �şler�n�,
d) İç h�zmet �şler�n�,
genel hükümlere göre yürütür.
Döner Sermaye İşletmesi Bölümü
Madde 18 — Döner Sermaye İşletmes�, h�zmetler�n� �lg�l� kanun ve yönetmel�klere uygun olarak planlamak ve yürütmekle görevl�d�r.
Bilgi İşlem Bolümü
Madde 19 — B�lg� İşlem Bölümünün, Çıraklık ve Yaygın Eğ�t�m Kurumları'nda �dar� ve eğ�t�m amacıyla b�lg�sayarların etk�n kullanımına

yönel�k destek h�zmetler� sağlamak üzere görevler� şunlardır:
a) Çıraklık ve Halk Eğ�t�m Merkezler�n�n �ht�yaçlarına uygun yazılım programları gel�şt�rmek ve şartnameler�n� hazırlamak,
b) Bakanlığın �lg�l� b�r�mler�yle �şb�rl�ğ� yaparak, b�lg�sayar destekl� eğ�t�m�n Çıraklık ve Yaygın Eğ�t�m Kurumları'nda gel�şmes�n� sağlayıcı

çalışmalar yapmak,
c) Çıraklık ve Yaygın Eğ�t�m Kurumları �ç�n hazırlanan yazılımların etk�n kullanımlarını sağlamak lamacıyla h�zmet �ç� kurs ve sem�nerler

planlamak,
ç) Alan araştırmaları �le toplanılan b�lg�ler�n yorumlanması amacıyla gerekl� yazılımları hazırlamak,
d) Masaüstü yayıncılık h�zmetler�n� yapmak,
e) Çıraklık ve Yaygın Eğ�t�mle �lg�l� �stat�st�k b�lg�ler�n�n toplanması, yorumlanması ve bu b�lg�lere �ht�yaç duyan kurumlara sunulması

amacıyla gerekl� çalışmaları yapmak,
f) Yapılacak sınavlar �ç�n soru bankası kurmak,
g) Dokümantasyon ve K�taplık Bürosu �le �şb�rl�ğ� yaparak gerekl� b�lg�ler� b�lg�sayara aktarmak,
h) Yapılan sınavların b�lg�sayar ortamında değerlend�rmes�n� yapmak.
Yayın Kültür ve Dokümantasyon Bölümü
Madde 20 — Yayın Kültür ve Dokümantasyon Bölümünün görevler� şunlardır:
a) Çıraklık ve Yaygın Eğ�t�m alanındak� yayınları kapsayacak b�r dokümantasyon merkez� ve b�r k�taplık kurmak, dokümanları

değerlend�rmek, d�ğer kurumlarda bulunan' alanla �lg�l� k�taplar hakkında b�lg� toplamak, k�tap ödünç alma verme, k�tapların bakımı ve benzer� �şler�
yürütmek, d�ğer bölümlerle �şb�rl�ğ� yapmak,

b) Ülkem�zde, Çıraklık ve Yaygın Eğ�t�m alanında yayınlan �zlemek ve �lg�l� kuruluşlara duyurmak, Yayım ve dağıtımla �lg�l� plan ve program
hazırlamak, Müdürlüğe sunmak, uygun görülenlerle �lg�l� çalışmaları yürütmek,

c) Yayınların �y� b�r b�ç�mde basımı ve düzenl� b�r şek�lde dağıtımı �ç�n gerekl� çalışmayı yapmak,
d) Yayınların dağıtımı ve bunlardan yararlanma konularında �lg�l� bölümce yapılan araştırmaları değerlend�rmek ve gereken önlemler�

bel�rlemek.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Enst�tü Yönet�m Kurulu

Enstitü Yönetim Kurulu
Madde 21 — Enst�tü Yönet�m Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Şefler�nden meydana gel�r.
Enstitü Yönelim Kurulunun Görevleri
Madde 22 — Enst�tü Yönet�m Kurulu'nun görevler� şunlardır:
a) Hazırlanan yıllık çalışma planlarını ve programlarını �nceleyerek son pekl�n� vermek ve uygulamaya yönel�k kararlar almak,
b) Çıraklık ve yaygın eğ�t�m alanındak� çalışmaları değerlend�rmek, problemler üzer�nde çalışmak ve çözüm yollarını tesp�t etmek,
c) Enst�tü'nün aylık çalışmalarını değerlend�rmek ve gerekl� tedb�rler� kararlaştırmak,
ç) Müdürün başkanlığında en az ayda b�r defa toplanmak.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Enst�tü'ye Atanacaklarda Aranacak N�tel�kler
Öğretmen Ataması
Madde 23 — Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar şunlardır :
a) Eğ�l�m ve öğret�m h�zmetler� sınıfına g�reb�lecek, l�sans düzey�nde yüksek öğren�ml� olmak,
b) Eğ�t�m ve öğret�m h�zmetler� sınıfında adaylığı kalkmış olmak ve en az altı yıllık h�zmet� bulunmak,
c) Memur�yete engel olacak derecede olmasa dah� (taks�rl� suçlar har�ç) hap�s cezasına mahkum ed�lmem�ş ve son beş yıllık h�zmet süres�

�çer�s�nde aylıktan kesme (maaş kes�m� dah�l) cezasından daha ağır b�r d�s�pl�n cezası almamış olmak,
ç) S�c�l raporlarına göre son üç yıllık h�zmet süres� �ç�nde �y� dereceden aşağı s�c�l almamış olmak.
Yönetici Ataması
Madde 24 — Yönet�c� olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar şunlardır:
a) Müdür
1. Öğretmen olarak atanacaklardak� genel şartları taşımak,
2. En az on�k� (12) yıl h�zmet� bulunmak ve bu h�zmet�n�n en az sek�z (8) yılını yönet�m kademeler�nde geç�rm�ş olmak.
b) Müdür Yardımcısı
1. Öğretmen olarak atanacaklardak� genel şartları taşımak,
2. En az 8 yıl h�zmet� bulunmak ve bunun 4 yılını yönet�m kademeler�nde geç�rm�ş olmak.
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Tercih sebepleri
Madde 25 — Yönet�c� atamalarında aranacak terc�h sebepler� şunlardır:
a) Yönet�m alanında yüksek l�sans (master), doktora yapmış olmak,
b) Kamu Personel� Yabancı D�l tesb�t Sınavında İng�l�zce, Almanca veya Fransızca d�ller�nden b�r�s�nden (enaz C Düzey�nde) başarılı olmak,
c) Takd�rname veya aylıkla ödüllend�rme �le talt�f ed�lm�ş olmak,
ç) Eğ�t�m, öğret�m, yönet�m, �şletmec�l�k veya mesleğ�yle �lg�l� alanlarda eser� bulunmak.
Bakanlıkça Atama
Madde 26 — Yönet�c� ve öğretmenler. Genel Müdürlüğün tekl�f� üzer�ne Bakanlıkça atanır.

 
ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� Hükümler

Madde 27 — �ht�yaç duyulması hal�nde, Yaygın Eğ�t�m Enst�tüsü'ne Genel Müdürlüğün tekl�f�yle:
a) Okul ve kurumlarda görevl� tecrübel� ve başarılı öğretmenlerden,
b) Bakanlığın d�ğer b�r�mler�nde görevl� uzmanlardan,
c) Ün�vers�teler ve d�ğer kurum ve kuruluşlarda görevl�, öğret�m görevl�s� ve uzmanlardan geç�c� görevle personel görevlend�r�leb�l�r.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 28 — 28 Ağustos 1978 tar�h ve 16391 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yaygın Eğ�t�m Enst�tüsü Geç�c� Yönetmel�ğ�

yürürlükten kaldırılmıştır.
 

YEDİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
Madde 29 — Bu Yönetmel�k yayımı tal�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
Madde 30 — Bu Yönetmel�k hükümler�n� M�ll� Eğ�t�m Bakanı yürütür.
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