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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

BİRİM YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ve 

şubelerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemasını 

ortaya koymak, verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar geliştirmek, 

hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini göstermek, yönetici ve personelin görevlerini 

etkin, etkili ve verimli bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmasını 

sağlamaya yönelik tedbirler almaktır. 

 

Dayanak 

MADDE 2- (1)Bu Yönerge, 

a) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkındaki Kanun’un 22 nci maddesi, 

b) Bakanlık Makamının 27/1/1986 tarihli onayları ile tasdik edilen İçişleri Bakanlığı 

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, 

c) Bakanlık Makamının 27/1/1986 tarihli onayları ile yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı 

Eğitim Merkezleri Yönetmeliği, 

ç) Bakanlık Makamının 8/1/2002 tarihli ve 404-2 sayılı onayları ile yürürlüğe giren 

İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Eğitim Planı, 

d) 29/5/2012 tarihli ve 1767 sayılı Üst Yönetici onayı ile yürürlüğe giren İçişleri 

Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına (2012-2014), 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 

Tanımlar 

MADDE 3-  (1)   Bu Yönergede geçen, 

a) Bakan : İçişleri Bakanını, 

b) Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, 

c) Müsteşar : İçişleri Bakanlığı Müsteşarını, 

ç) Başkan : Eğitim Dairesi Başkanını, 

d) Başkanlık : Eğitim Dairesi Başkanlığını, 

e) Eğitim Görevlisi :Bakanlık mensubu olsun veya olmasın personeli eğitmekle     

görevlendirilen kimseleri, 

f) Eğitim Merkezi : Ankara ili ve dışındaki eğitim merkezlerini, 

g) Yönerge : Bu yönergeyi, 

  ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi 

Görevler 

MADDE 4- (1) Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların eğitim planını hazırlamak, 

yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

b) 

 

 

Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim  

programlarını düzenlemek ve uygulamak, 

 c) 

 

 

Kalkınma planı ve yıllık programlar gereğince Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının 

eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, kaynakları belirlemek, değerlendirmek ve sağlamak, 

 ç) 

 

 

Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmet içi eğitim 

merkezleri ve mesleki eğitim kurumları açmak ve yönetmek, 

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

e) Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında Valilikler, ilgili daire, kurumlarla 

üniversiteler arasında koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak, 

 f) Hizmet içi eğitim kadro ve bütçe tekliflerini hazırlamak ve bütçenin uygulanmasını 

sağlamak, 

 g) Hizmet içi eğitim faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve gerekli tedbirleri almak, 

 ğ) Her mali yıl sonunda uygulanan eğitim programlarının sonuçlarını, eğitime katılanları 

ve çeşitli eğitim faaliyetlerini kapsayan bir rapor düzenleyerek Bakanlık Makamına ve 

ilgili birim başkanlarına göndermek, 

 

 

 

 

h) 31/5/2012 tarihli ve 1805 sayılı yazı gereği idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin 

olarak iç kontrolün işleyişini sağlamak. 

 ı) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teşkilat şeması 

MADDE 5- (1) Başkanlığın teşkilat şeması; temel yetki ve sorumluluk dağılımını, hesap 

verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde Ek-1’deki gibi belirlenmiştir. 

(2)Teşkilat Şeması Başkan tarafından onaylanarak personele duyurulur. 

 

Görev dağılım çizelgesi 

MADDE 6- (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak 

personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgileri içeren Görev Dağılım 

Çizelgesi Ek-2’de gösterilmiştir. 

(2)Yenilenen ve güncellenen Görev Dağılım Çizelgesi Başkan tarafından onaylanarak 

personele duyurulur. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Birimler ve Görevleri 

 

MADDE 7-  (1) Eğitim Dairesi Başkanlığı 6 Şube Müdürlüğünden oluşur. 

(2) Şube müdürlükleri ve görevleri şunlardır: 

 

a)   Eğitim, Araştırma, Planlama ve Programlama Şube Müdürlüğü: 

1)Eğitim yönünden Bakanlık merkezi ve iller kuruluşlarıyla mahalli idarelerin envanterlerini 

çıkarmak, 

2)Bakanlık merkez ve taşra teşkilatıyla ilgili mevzuat inceleme ve araştırması yapmak, 
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3)İlgili merkez birimleri ve Valiliklerle işbirliği yaparak personelin sınıflar ve hizmet 

alanlarına göre eğitim ihtiyaçları ve önceliklerini araştırmak, 

4)İlgili birimlerle işbirliği suretiyle Bakanlığın hizmetleri ve insan gücü planlamasına uygun 

olarak izlenecek eğitim politikasının esasları konusunda ön çalışmalar yapmak, 

5)Eğitim planını ve yıllık programlarıyla uygulama programlarını hazırlamak, 

6)Eğitimle ilgili verilecek benzeri görevleri yapmak. 

 

b) Eğitim Merkezleri ve Kurslar Şube Müdürlüğü: 

1)Bakanlıkça açılması uygun görülen Eğitim Merkezlerinin, yer ve bina seçimi ile tefrişi için 

gerekli ihtiyaçları tespit ve bunların giderilmesini sağlamak, 

2)Eğitim merkezlerinin hizmet ihtiyaçlarına uygun faaliyetlerini sürdürmeleri için her türlü 

tedbirleri almak, 

3)Eğitim merkezlerinin personel, araç, gereç ihtiyaçları ile her çeşit giderlerini tespit etmek, 

4)Kurs, seminer ve benzeri eğitim çalışmalarının başarı ile uygulanması için gereken 

tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak, 

5)Eğitim merkezlerinin çalışmalarını izlemek, görülen noksanlıkları ve aksaklıkları bir raporla 

bildirmek, 

6)Eğitim çalışmalarına katılanlarla ilgilenmek ve kendilerine yardımcı olmak, 

7)Eğitim konularıyla ilgili notları yazmak, çoğaltmak ve ilgililere dağıtılmasını sağlamak, 

8)Kurs, seminer veya benzeri eğitim çalışmalarıyla ilgili notların eğitim görevlileri ve konular 

itibariyle listelerini düzenlemek ve bunları sağlamak, 

9)Eğitimle ilgili verilecek benzeri görevleri yapmak. 

 

c) Eğitim Uygulama ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü: 

1)Yıllık eğitim programlarını hazırlamak, 

2)Bakanlığa ait eğitim merkezleri ile yurt içinde mevcut eğitim kurumlarından yararlanarak 

eğitim programlarının yürütülmesini sağlamak, 

3)Eğitim programlarında görev alacak eğitim görevlilerinin belirlenmesi çalışmalarını 

yapmak, 

4)Kurs, seminer veya benzeri eğitim çalışmalarının düzenli yürütülmesi için gerekli tedbirleri 

almak, 

5)Yurt içi inceleme gezileriyle ilgili işlemleri yürütmek, 

6)Eğitime katılanların devam-devamsızlık durumları ile ilgili işlemleri yürütmek ve 

devamsızlar hakkında gerekli işlem yapılması teklifinde bulunmak, 

7)Eğitim uygulama ve değerlendirme konusunda önerilerde bulunmak, 

8)Eğitim sonrasında anketleri hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, 

9)Eğitim çalışmalarıyla ilgili istatistiki bilgileri düzenlemek ve değerlendirme cetvellerini 

hazırlamak, 

10)Her mali yıl sonunda, uygulanan eğitim programlarının sonuçlarını, hizmetiçi eğitime 

katılanları, çalıştıkları birimler ve eğitim konularını kapsayan bir rapor hazırlamak, 

11)Eğitimle ilgili verilecek benzeri görevleri yapmak. 

 

d) Eğitim Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü: 

1)Eğitim konularında Bakanlık dışı çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile temaslarda 

bulunmak, ortak eğitim çalışmaları için gereken hazırlıkları yapmak, 

2)Dış kaynaklı burslardan Bakanlık personelinin yararlanması için temaslarda bulunmak, 

3)Yurtdışına gönderilecek Bakanlık personelinin Bakanlık Makamınca seçilmesi sonrası 

yapılacak işlemleri sonuçlandırmak, 

4)Yurtdışından dönenlerin düzenleyecekleri eğitimle ilgili raporların değerlendirilmesi 

işlemlerini yürütmek, 
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5)Yurtiçinde Bakanlık personelinin hizmet-içi eğitim programları içerisinde yer alan yabancı 

dil eğitimi çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek, 

6)Yabancı dil öğretecek kişi ve kuruluşlarla temaslarda bulunarak Bakanlık personelinden 

daha çok kişinin yabancı dil öğrenmesini sağlamak, 

7)Tercüme edilmesi faydalı olacak eserleri, tercüme etmek veya tercüme edilmesini 

sağlamak, 

8)  Eğitimle ilgili benzeri görevleri yapmak. 

 

 

e) Mali ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü: 

1)Başkanlığın her çeşit ödeme ve avans verilmesiyle ilgili işlerini yürütmek, 

2)Eğitimle ilgili alınan her türlü demirbaşın talimatına ve amacına uygun kullanılması, 

korunması ve gerektiğinde onarılmasını sağlamak, 

3)Eğitimle ilgili her çeşit mal ve hizmetlerin sağlanması ve giderlerin ödenmesiyle ilgili 

işlemleri yürütmek, 

4)Eğitimin maliyetini azaltacak tedbirleri almak, uygulamak ve bu konuda tekliflerde 

bulunmak, 

5)Eğitim biriminin her kademesi için ihtiyaç duyulan kadro tekliflerini gerekçeli olarak 

hazırlamak, 

6)Şubelerden gelecek harcama isteklerini incelemek, giderlerle ilgili bütçe tekliflerini, 

Bakanlık Makamına sunulacak hale getirmek, 

7)Her yıl Bakanlık Bütçesi hazırlık çalışmalarına katılmak ve harcama teklifleriyle ilgili her 

türlü bilgi ve belgeleri, Bakanlık Bütçe birimine vermek, 

8)Eğitimle ilgili benzeri görevleri yapmak. 

 

f)  Yazı İşleri ve Yayın Şube Müdürlüğü: 

1)Başkanlığın her türlü yazışmalarını yapmak, 

2)Gelen ve giden evrakla ilgili işlemleri dosyalama sistemine göre yürütmek, 

3)Bakanlıkça gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri hakkında bilgileri arşivlemek ve bunları 

muhafaza etmek, 

4)Eğitim konularıyla ilgili mesleki kitaplar, broşürler ve derleme yazılarının yayımlanmasıyla 

ilgili işlemleri yapmak, 

5) Birim kitaplığını sevk ve idare etmek, 

6)Şube çalışmalarının verimli ve etkili olması, hizmetlerin süratle yürütülmesi için gerekli 

tedbirleri almak, uygulamak ve bu konuda tekliflerde bulunmak, 

7)31/5/2012 tarihli ve 1805 sayılı yazı gereği idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç 

kontrolün işleyişini sağlamakla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

8) Eğitimle ilgili verilecek benzeri görevleri yapmak. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Eğitim Uzmanları 

MADDE 8- (1) Eğitim Uzmanları doğrudan Başkana bağlı olarak görev yaparlar. 

 

Sorumluluklar 

MADDE 9- (1) Başkanlığın görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir. 

(2) Başkan ve alt birim yöneticileri; 
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a) İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Bakanlık Stratejik Planında belirtilen 

amaç ve hedeflere, Bakanlığın temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde yerine getirilmesinden, 

b) Etik ilkelere ve mesleki değerlere uygun hareket edilmesinden, 

c) Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından, 

ç) Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanunlara 

aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden, 

d) Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından 

sorumludur. 

 

Çalışma usulleri 

MADDE 10- (1)Başkanlığın görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülmesi için: 

a)  Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir. 

b) Görevinden ayrılan personelin işlerinin takibi hususunda Müsteşarlık Makamının 2010/56 

sıra numaralı Genelgesi doğrultusunda hareket edilecektir. 

c) Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma 

Programı kullanılacaktır. 

 

Tereddütlerin giderilmesi 

MADDE 11- (1) Bu yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye 

Başkan yetkilidir. 

 

Yürürlük 

MADDE 12- (1)Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 13- (1)Bu Yönerge hükümlerini Başkan yürütür. 

 

 

 

 

 

O L U R 

Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU 

Bakan a. 

Vali 

Müsteşar 

 

 

 

 

EKLER: 

Ek-1 Teşkilat Şeması ( 1 Sayfa) 

Ek-2 Görev Dağılım Çizelgesi (17 Sayfa) 


