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EdiTiM DAIRESi BA$KAIILIGT BiRiM YONERGESi

BiRiNcI BOLTJM
Anag, Dayanak ve Tanrmlar

Amaq

MADDE l- (1) Bu Ydnerge'nin amacr; igigleri Bakanhlr Efitim Dairesi Ba;kanlfir ve

gubelerinin fonksiyonel ve operasyonel giirev dag rmlnl belirlemek, bidm te$kilat Semasllll

ortaya koFnak, verilen giirevlerin sonuctmu izlemeye ydnelik mekanizmalar geligt mek,

hesap verebilirlili ve uygur raporlama iligkisini g6stemek, ydnetici ve personelin gdrevlerini

e&in, etkili ve veimli bir $ekilde )'iirlitebilecek bilgi, deneyim ve yet€neEe sahip olmaslru

saflamaya ydnelik tedbirler almaktrr.

Dryrnak

MADDE 2- (l) Bu Yitn€rge,

a) 14/211985 tarihli ve 3152 sayrlt igigleri Bakanl€rrn Tetkilal ve Gdrevleri Hakkmdaki

Kanun'un 22'nci maddesi,

b) Bakanhk Makamrmn 27lU1986 taril i onaylan ile tasdik edilen Igitleri BakanhF Hiznet
l9i Egitim YitnetmeliEi,

c) Bakaolrk Makamfun 271111986 t^r,hli onaylan ile ]'itiirliige giren I9i9leri Bakant{t
Egitim Merkezleri Yitnetm€ligi,

c) Bakanhk Makamuun l2ll1/2013 tarihli onaylan ile yiiriirliige giren Iqitleri BakanhEr

Valilik ve Kaymakamhk Birimleri ile Bakanhk Tatra Tefkilatr Hiallet I9i Egitim Planma

dayamlarak hazrrlanmrqtrr.

Temmlar

MADDE 3- (1) Bu Ytinergede gegen,

a) Bakan

b) Bakanhk
c) Batkan

9) Ba5kanlft

igigleri Bakanru,
rQr$len t'a.Kauu lguu.

Egitim Daiesi Bafkalutu,

Egitim Daiesi BatkanhEmr,

d) Ba'kan Yardrmcrsr: Elitim Daircsi Baqkan Yardrmcrlanm,

e) Egitim Gdrevlisi : Bakanltk nensubu olsuu veya olrnastn personeli egitmekle

f) Miisteiar
g) Yiinerge

g6revlendidlen kimseleri,

: I9i$leri Bakanll$ Mitste$anru,



iKiNci BOLtiM

Giirevler, Teqkilat $emasr ve Gdrev Datshm Cizelgesi

Giireyler

MADDE 4- (l) Egitim Dairesi Ba5kanllrmn gdrevleri gunlardrr:

a) Bakanlln m€rkez tefkilatmda gdrev yapan personele ydnelik hizmet igi egitim

faaliyetlerini planlanak, uygulamak ve degerlendirmek,

b) BakanlEm taila te$kilahnda g6fev yapan personele ydnelik hiznet igi egitim faaliyetlerini

planlamak, def,erlendirmek ve ihtiyaq duyulan hizrnet iqi efiitim faaliyederinin

gergekleqtirilmesini sallamak,

c) Bakanhk personelini yetigtirrnek igin yrlrt iginde hianet i9i eEitim merkezleri ve mesleki

egitim kulunlan agmak ve ydnehnek,

Q) Pe$onelin eEitim ihtiyaglannl tespit etmek, egitim programlanru giiniin kotullanna uygun

olarak gilnaellemek ve yeni egitim programlan oluSturmak amaclyla ihtiyag analizi

qahgmalan yaprlmasrm sallamak,

d) Bakanhk birimlednin onerilerini ve biitQe imkanlan gtiz dniinde bulundurarak Ytlltk
Egitim Pla Tasla$'ru hazrrlamak, Kurulun gitriitiinii aldktan son]a Bakan onayna sunmak,

e) Y hk egitim plalnia giire egitim programlanm hazrrlarnak,

0 Hiznet igi egitim plan ve programlanm, onaylandrktan sonra ilgililere iletilmek tizere

bidmlere du},lllmak,

g) Egitim gdrevlileri ile kusiyerlerin devam durumlanm tespit etrnek, ders iicreti ve

gtindelikleri ile ilgili i$lemleri yapmak,

!) Kursiyerler igin baqan belgesi veya katdtm belgesi diizenlemek,

h) Hizmet iqi egitim faaliyetlerinde disipline aylon durumlan t€spit etmek ve gerekli

iqlemlerin yaprlmasrm saElamak amaclyla ilgili bidmlere bildirmek,

r) Efitim programr ile ilgili arag, gereg ve sarfmalzemelerini t€min etmek,

i) Hi^net igi eEitim programrna ve tespit edilecek prensiplere gtire yaprlan faaliyetlerin

ba$ansr ve verimi ile ilgili izleme delerlendtme gahqmalan yapmak, hazrrlanan raporlan

delerlendirmek,

j) Egitim Fogramlannda okutulacak d€rs notlannm hazrlanrnasrm saglamak, eEitim

faaliyetleri kapsammda dokttrnantasyon, yayn ve argiv hizmetlerini yilr0tmek,

k) Yrll* elitim plammn iki omelini mati ytlhlqrdan once, OcalI ve Temmuz aylan sonunda

da gergekleptirilen hizmet igi elitim qallsni4hnru i!.po.r halinde Devlet Personel Ba$kanhgna

g6ndelmek,



l) Egitimte ilgili plan, program, etiil, proje ve amttrrmalann yitiitiilmesini saglamak,

m) Hiznet igi elitim faaliyetine ilitkin anket delerlendirme raporlan ilgili biin €re

giindermek,

n) Bakantr[rn hiznet igi eEitim faaliyetlednin e&inlifi ve verimlililini arttrmak iqin

aragttmalar yapmak, yerli ve yabano yaynlan idemek,

o) Ulusal ve uluslanrasr kurum ve kuruluglarla iSbirligi tesis etmek, gerckli gdriildiiEii

takdirde, kamu kurum ve kuruluqlan, iiniversiteler, statejik dii$iince kwulullafl ve 6zel

damqmanl* kurumlarfun bilgi ve birikimlerinden istifade etmek, gerektilinde hizmet altmt

yapmak,

d) AQrlacak kurs ve seminerlere kat mak iqin diler kamu kumm ve kurulu;lardan yaptlacak

talepleri degerlendirmek ve makamrn onayrna sunmak,

p) Hizmet igi egitim faaliy€tledn€ erisimi kolaylattrabilmek, uzaktan egitim yiintemlerini

tesis etmek amacryla bilgi teknolojilerinin surdugu imkdnlardan ve kamu kurum ve

kwuluSlan ile dzel da qmanhk firmalarrmn bilgi ve birikimlerinden yararlanmaktu.

Te$kilat temasr

MADDE 5- ( 1 ) Bafkantrgrn teqkilat gemasr ekt€ gdsterilnittir.
(2) Baqkan Yardrmcrlan arasmdaki gdr€v dagrhmr Balkan tarafindan belirlenir.

Gdrev daErhmr

MADDE G (l) Personelin gdrevlendirileceli gubeler, Bagkan tarafindan belidenir. Gegici

veya siirekli olarak giirevden aynlma nedenl€dyle giirevi del'ralacalc personel ile personelin

asli olarak yur0ttugii goreve iligkin bilgileri ig€ren Gdrev Dagrlm qizelgesi Ba$kan

tarafindan onaylanarak personele dul, -rulur.

iicirrcii nor,irnr

Birimler ve Giirevleri

MADDE 7- (l) Daire Ba5kanlrtmrn yiiriitmekle yiikiimlii oldugu giirevlerin yerine

getirilmesinde, Baqkana yardtmcr olmak tizere Batkann teklifi ve Miiste$ann onaylyla en

fazla iig bagkan yardrmclsl gdrevlendirilebilir.

ve Egitim Dairesi
belirlenen Baqkan



MADDE 8- (1) Baqkan Yardrmctsrnn gdrevleri gunlardu:

a) Gdrcv daE rmr ile kendi uhdesine verilen $ubelerin gahtmalanm takip ve koordine etmek,

denetlemek; illerin dtizenli, luzh, etkin ve mevzuata uygun olarak yiirtitiilmesini saglarnak'

b) Personel arasmda ig dalrhmr yapmalq ye&i ve sorumluluklan tespit etmek ve gah;ma

usullerini belirlernek,

c) Kaliteli hianet anlayDmr gelistirmek verimliligini adlncr diizenlemeler yapmak, ihtiyaqlan

tespit etmek, analizler yapmak, hiznetlerle ilgili iyile$tirici tedbirler geli$tirmek ve Ba$kana

iioermek,

q) Qah$ma ve etkinliklerin e$gtidi.im ve u)'um igerisinde yitriitiilmesinde Baqkana yardmct

o1mak,

d) Idari is, i$lem, gitr€v, 9aLgma ve etkinlikleri takip amek ve denetlemek,

e) Gereltilinde Baqkana vekelet ettnek,

f) G6revlendirilmesi halinde kurum drgr loplant am Batkan adma kat mak,

g) $ube Miidtirliikleri tarafindan Bagkanhk Makamrmn onayna sunulacak konularda gtiriif

bildirmek.

!) $ube Miidiirlfierinin kendi arasmda yapacagr yaz$malan imzalarnak,

h) Bakanhlrn diler birimleri ile diler kurumlardan gelen yazrlann $ube miidiirliiklerine

havale i;lemlerini yiiditrnek ve bu evraklardan dnemli giirdiikleri hakknda Baqkaulk

Makammr bilgilendirmek,

r) Balh gube mndiirliikleri personelinin gdreve devam durumlanm izlemek,

i) $ube miidiirlerinin y hk, mazeret ve salhk izin taleplerinde Bagkanl* Makamtun

onayndan dnce gdriiq bildimlek,

j) $ube miidiirtfierinde giirev yapan diger personelin ylllk izin taleplerini onaylamak,

k) Hianet igi efitime kalllan kaymakam adaylan i1e Bakanlft personelinin sa!l* ve mazeret

izin taleple nde Bagkanlk Makammrn onayndan ttnce gorq bildirmek,

l) Ba$kar rga ait araglann gdrevlendirmesini yapmak,

m) Baskanhk Makamlnca verilecek diger gdrevleri yedne getimek.

MADDE 9- (1) Egitim Dairesi Bagkanhlr 6 $ub€ MiidialiiBiinden teqekkiil eder.

''""*l'.i"I' r. /ri[.i ' .- i'' i it lh!] 'r'; .t-(-l' -r n
. 1. \ae: .,. a,:".



MADDE 10- (l) $ube miidtidiikleri ve gtircvleri $unlardr:

a) f,Eitim Ar.qtrma, Planlama ve Programlama $ube Miidiirli$ii:

l) Egitim politikasrrun esaslanm belirlemek ve hizmet igi egitim stratejisi geligtirilmesi

gahgmalanm yiiriitmek; ydnetmelikte belirtilen hedef ve ilkeleri giiz iiniinde bulundurarak

personelin smrfl.m ve hiznet alar anna gitre egitim ihtiyaqlan ve onceliklerini tespit etrnek,

eEitim programlann giiniin kolullanna uy$n olarak gtlncellemek ve yeni elitim prograrnlan

olu$tumak igin Bakanlk merkez birimleri, valiliklel diler Bakanlrtlann elitim birimleri'

iiniversiteler, stratejik dii$tince kuuluglan ve dzel damgmanl* kurumlanyla iqbirlili yapmak,

2) BakanLk merkez ve tatra teqkilat personeli ile valilik ve kaymakamlk birimleri

personeline yiinelik egitim faaliyederini planlanalq

3) Egitim plan uyannca eEitimlerde iglenecek konulan ve elitim gdrevlilerini tespit ederek

)'iiriitiilecek egitim faaliyetine iliqkin elitim progar an haadamak,

4) Elitim faaliyederinin planlanmast ve egitim progamlan n uygulanmasrna iligkin onay

itlemlerini ytiditmek,

5) Onayl alman egitim faaliyetinin program yiineticisi, progam gdrevlileri, efitim g6revlileri

ve kursiyerler ile ilgili birimlere duyrrulmasml saglamak,

6) Kaymakam adaylannm eEitimine yitnelik olarak haarlanan Uyum Ku$lan ve

Kaymakamhk Kursu Prograrnlanmn kaymakam adaylanmn elitim ihtiyaglanna cevap

verecek pekilde hazrlamasma iligkin olarak Bakanltk merkez birimleri, valilik ve

kaymakamhklar ile diler bakanlddann gifiilleri ve kaymakam adaylannm talep ve

beklentilerini dikkate alarak ka)makarnlk kursu programlanm hazrrlamak,

7) Bakanftk merkez ve taqra kurulu;lan ile mahalli idareler personelinin egitimine yitnelik

olarak Bakanhk birimlerince diizenlenen egitim programlannln hazrrlanmasr a;amasrnda bu

bidmlerin talepte bulunmalan halinde igbirlili yapmak ve egitim prograntlanmn

haarlanmasmr saglamak,

8) Baqkaohk Makamrnca verilecek diger gdrevleri yapmak.

b) Efitim Merkezleri ve Kurslar $ube MtdiirliiEii:

l) Egitim progamlantun batan ile uygulanmasr igin gerekli tedbirleri almak,

2) Egitim faaliyetinin yaprlacagl

teghizat ve demirba' malzemenin

getirilmesini saglamak,

yerin belirlenmesini, derslik ve salonlardaki her tiirlii
muhafaza edilmesini ve elitim gahgmalanna hazt hale



3) EEitime katrtln igin gerekli ula5rm araglanrun saglanmasr ile kursiyerlerin yemek ve

konaklama ihtiyaglanyla ilgili iglemled yapmak,

4) EEitim srasnda elitim gdrevlileri v€ katrlmcrlann egitim faaliyetiyl€ ilgili ihtiya'lannt

karsrlamak ve kendilerine yardrmcr olmak,

5) Titrenlere iligkin gerekli haarhklan yapmak ve uygulanmasrna ydnelik i9 ve iglemleri

yiiditmek,

6) Diizenlen€n egitimlerc ait ders notlanrun yazh 'teya elekhonik ortamda egitim

g6rwlilerinden temin edilmesi, di.izenlenmesi ve yazrh veya elektronik ortamda qogalt amk

kursiyerterin ve ilgililerin istifadesine swrulnasr ile bir niishasrnm BaSkanhk Kiitiiphanesinde

muhafaza edilmesi ve uzaktan eBitim sisteminde yayrmlanmas igin gerekli islemleri yapmak,

7) Kaymakarnl* kursu kurs sonu stnavt sotulanm hazrrlamak,

8) Kaymakamlk kursu L-urs sonu smavrna iligkin iqlernleri yihiitrnek,

9) inceleme gezisi ve qahqma ziyaretlerinin gergekleqtirilmesi igin gerekli tedbirleri almak,

10) EEitim, ziyaret ve geziler srasrnda ses ve giiriinti kaydr igin gerekli donanlmr temin

etnek, ses ve gdr'rint0 kaydr yapmak ve bunlann muhafazasDr saglamak,

11) Yetigirme egitimlerine katrlan katrhmcrlann mazerct izinlerine iliqkin i9 ve iglemleri

ynriitmek,

1 2) Yetiitime egitimlerine katrlan katrlmcrlarrn eEitim faaliyetlerine devam duumlannm
tespit edilmesini ve devamszldclan tespit edilenl€r hakkrnda gerekli iglemlerin yaprlmasm

saglamak,

13) Egitim faaliyetlerine ilipkin ders notlan ve degerlendirme sonuglan ile diler bilgilerin
intemet ortamrnda yayrmlanmasuu saflamak,

14) Uzaktan epitim ve e-dfrenme sistemi ile ilgili i9 ve itlemleri yiiriiterek e-dgrcnme

sisteminde yayrnlanacak Fogran arla ilgili igerikleri haarlamak,

15) Hianet i9i eEitim faaliyetlerinin sunumunda bilgi teknolojilerinin klrllammmr axhmak

amacryla proje gahgmalar yittitrnek,

16) Bilgisayax sistemi, intsmet ve e-igiqleri sisteminin salhkh ve diizenli bir gekilde

gah$masrnr saElamak,

I 7) Baqkanhlrn web sayfasmr hazrrlamak ve giincel halde bulundurmak,



c) Elitim Uygularna ve DeEerlendirme $ube Mid[dngii:

1) Yenileme egitimledne kat an pe$onelin devam durwnlanmn tespit edilmesini v€

devamszhklafl tespit edilenler hakkmda gerekli iglemlerin yaprlmaslDl saElamak,

2) Bakanftk merkez ve tatra kuruluqlan ile mahalli idareler personelinin kat drF hizrnet igi

esitimlerle ilgili istatistikl bilgiled diizenlemek ve sonuglannl deEerlendirmek'

3) EBitim faaliyetlerinin sonunda kat tmc ara ydnelik olank diizenleoecek atket, odak glup

gahqmasr, derinlemesine mi akat vb. delerlendirme ydntemlerine iliqkin gerekli gallmalan

yilriltmek, sonuglanm ilgili birimlere gtindemek ve muhafaza etnelq

4) Her egitim programr soffasmda €Eitim gdrevlisine, egitim konularua, eEitim yerin€, eEitim

ve konaklamamn aym tesiste olmasr durumunda konaklama yerine, kursiyerlerin devarn ve

takip durumlanna iligkin hususlan igerecek qekilde kurs veya seminerin deterlendirilmesine

dair rapor hazrlamak, sonuglan ilgili birimlerc gitndemek ve muhafaza etmek,

5) Her mali ]rhn sonunda; uygulanan elitim programlanmn elitim konulanm, hi.anet igi

eEitime katrlanlann gahgtrklan birimler, unvadan, hiznet smflan, hiznet stheleri, kadrc

dereceleri, dppnim durumlan vb. bilgilerini iqercn cetveller hazrrlamak, bunlan elektronik

ortama allannak ve bir lapor haline getircrek Batkanhk Makamma sunmak ve ilgili
kurumlara g6ndermek,

6) Kursiyerlere kahltm belgesi veya baqan belgesi vedhnesine ililkin i$ ve iflemleri ytirtitmek

ve bu belgelerin bir omegini personelin iizliik dosyastaa konulmak iizere ilgili birimlere

gtirdermek,

7) Egitim faaliyetlerine ilipkin istatistiki verileri haftada bir kez Stmteji Gelittirme

Baskanhgna, altr ayda bir kez Devlet Personel Ba$kanhEma gdndermek,

8) Baskanhk Makamrnca vedlecek diger gdrevleri yapmak.

r) EEitin DD ililkil€r $ube Miidiirliigii:

l) Univenitetea efitim kurumlan ve ilgili kurum ve kuruluglar ile e$itim konulannda

tamaslarda buluunalq ortak elitim gatqmalan igin gerekli hazrltklan yapmak,

2) YuIt drsrna gitnderilecek Bakanhk personelinin Bakanlk Makamrnca segilmesi soffasrnda

Yetiqtirilmek Amacryla YuIt Drgma Giind€rilecek Devlet Memurlan Hakkrnda Ydnetmelik'te

belitilen i$ v€ isl€mled yiiriihnek,

3) Kaymakaolk ve uzrnanlk tezleri ile yurt drgrndan ddnen personelin diizenleyeceEi tez ve

raporlan derlemek ve Baskanl* kiitiiphanesinde muhafaza edilrnesini sallamak,

4) Bakanlrk personelinin yabancr dil egjtut i*il: ilgili i9 ve iglemleri yiiriitmek; yabancr dil



yapmat<, kurs sonu seviye tespit srnavl illemlerini takip etmek' sonuglanm ilgili birirnlere

bildirmek, yabano dil kurslanna kahlan Bakanltk personelinin izinlerine iliqkin iglemleri

yiidhnek,

5) Bakanlk personelinin egitimi bakmrndan terciime edilmesi faydah olacak yabancr dildeki

eserled terciime etmek veya edilmesini saglamak,

6) Bakanlft personelinin di$er kurumlarda katrlacalr elitimlere iliqkin iq ve iqlemleri

yiirntmek,

7) Bakanhgm diler birimteriyle koordineli olaftk Bakanhk personelinin egitimine ydnelik

olarak projeler hazrrlamak, hazrlanan projelerin uygulanmasr igin iqbirlilinde bulunrnak,

8) Alrupa Birlifi, ulusal ve uluslararasr kaynaklar gergevesinde; proje haarlamasl ve

uygulanmasr konusunda baqkanhk birimlerirc teknik destek saglamak, proje hazrrlayan veya

hazrrlayacak ilgili kiqi ya da gruplar arasr iletigim ve koordinasyonu sallamak, proje

hazrrlamak, ilgili mercilere swrulmastu sallamak, ihtiyag du)'ulan egitim faaliyetlerini

koordine etmeL

9) Avmpa Birlili, uluslararasr kuruluqlar ve diger 0lkeleice sallanan mali kaynaklann proje

bazh L-ullamm siirecini yiiriitmek, yiiditi.ilen projelerin uygulanmasrnt idemek,

l0) Proje ydnetimi siireglerini izlemek, projelerin uygulanmasmda her ttlrlu koordinasyonu

saglamak, yiiriitnlen projeleri takip etmek, periyodik raporlamalax ve stue sfflanna u)Trm

hususrurda gercldi uyanlarr yapmak,

1 I ) Proje kaynaklan n do!ru ve etkin kullaormrru saglamak,

12) Sona ercn projeler hakknda sonug rapom diizenlemek, gerektilinde ilgili birimlerin

igtirak edecekleri deferlendtume toplanhlan yapmak,

13) Proje teklifgalnlan, proje faaliyetleri ve bu faaliyetlere alt yapr teqkil edebilecek her tiirlii
bilgi ve gahgmalan, Ba$kanhgrnm intemet sayfasr aracrhlryla ilgili birimlere ve paydatlaxa

dulurmak,

14) Ba5kad!k Makamrnca verilecek diler g6revleri yapmak.

d) Mali ve idari Hizmetler Sube Mltdfrlltgii:

l) Baqkanhk personelinin maa5, gegici ve sitekli gdrev yollugu odemeleri ile ilgili iq ve

iqlemlerini yiiriitrnek,

2) Egitim faaliyederinde gdrev alan egitim g6revlilerine ek ders iicreti ve gegici giirev yolluEu

ttdenmesi i$lemlerini )'uriitmek,

3) Giderleri Bagkanhk biitgesinden kar$lanan €Eitim faaliyetlerine kahlan kursiyerler ile



4) Naklen baska kuuma geqen personele ait personel nakil bildirimini diizenlemek,

5) Ba5kanlftla ilgili her gegit 6deme ve avans verilmesi ile ilgili iglemleri ynnitmek'

6) 4734 sayrh Kamu ihale Kanunu ile ilgili it ve itlemleri yiiriitrnek'

7) Taslrur Mal Yitnetrneligi ile ilgili i$ ve itlemleri ytuftnelq

8) Hiznet binasr, miiltemilatr ve bahgesinin temiz ve diizenli tutulmasml her tiirlti bakrm ve

onanmrnrn yap rnasrru saglarnak,

9) Egitimle n maliyetini azaltacak tedbirleri almak, uygulamak ve tekliflerde bulunmak,

l0) EEitim faaliyetlednde egitime kahlan gdrevli ve ku$iyerlerin ula'tmr igin arag temin

etmek,

1l) Egitim faaliyetleri igin ihtiyag duyulan elitim araq ve geregleriyle ti*aim malzemelerinin

temin edilmesi iqlerini yiinittnek,

12) Egitim faaliyetlerinde kulla lan her tiirlii eleldronik cihazrn hizrnete hazr halde

bulundurulmasmr sa{lamakve gerektilindeonaffnlan yaphrmak,

13) Subelerden gelen harcama isteklerini incelemek ve onaya sunmak,

14) Ba*anl* bntgesi ile ilgili it ve i$lemleri yiiditmek,

I 5) Batkanl* Makamrnca verilecek diler giirevleri yapmak.

e) Yazr igleri ve Yaym $ube MfldiirliiEii:

1) Batkanhgrn yazrgmalanm yapmak, gelen ve giden evrakla ilgili itlemleri dosyalama

sistemine gore yiiriitmek, her tiirlii ewakllr posta i$lemlerini yerine getirmek, daire dtp ve

iqedsind€ dagltmrm saElamak,

2) BaSkanlgm ar$iv hiznetl€rini yiiriitnek,

3) Egitim Dairesi Ba$kanllgr Brifingini haarlamak v€ gdrsel ortamda sunuma hazlr halde

bulundunnak,

4) Birim faaliyet raporunu hazrlamak,

5) Elitim konu.lanyla ilgili mesleki kitaplar, broqiirler ve derleme yazrlannm yaymlanmast

ile ilgili $lemleri yapmak,

6) Baqkanlk kttiiphanesini sevk

yazrh, sesli ve gdrsel yaymlann

ynrntmek,

ve idare etmek, k0tuphanede bulunmasr gerekli gdrtllen



Tercddiitleritr Giderlln6i

MADDE 13- (1) Bu yoDargenin uygulaoma$nda ortaya grkabil€cek tsreddtltleri gidermeye

BaSkao yetkilidir.

YlrtrEkten Kal&nhn MGYzaBt

MADDf, 1+(l) 21.11-2013 tarihli igigleri Bakanh$ E$tim Daircsi Ba*anl& Bbim

Ydnerge,si yurlkl kt€n kaldrnlrutbr.

Ytufir|ik

MAIIDE 15- (1) Bu Ydnerge oosylandrts tarihte )'{t[diige girer.

Yirtrhe

MADDE lG (l) Bu Yitnerge h ktlmlerini Ba*an )'trrotth.

OLUR
Qltd2o1'l

Muhterem INCE
Bakan a

Vali
M{tstelar

EK:
Teqkilat $emasr (l Sayfa)



7) Baqkanlk gahqmalarmm verimli ve etkili olmasr' hiznetledn siiratle yi'idit0lmesi igin

tekliflede buhu|rraK

8) ESitim faaliyetleri ve gubelerin ihtiyaglanyla ilgili baskr ve fotokopi iglerini yittitnek,

9) 4982 sayrh Bilgi Edinme Hakkr Kanunu ve 3071 sa1rh Dilekge Hakkrnm Kullanllmasna

Dair Kanun ile ilgili i9 ve iflemleri yitiitmek,

10) Cwnhurba5kanh!1 iletitim Merkezi (CiMER) ve Batbakanhk iletisim Merkezi (BIMER)

kapsamrnda yaprlan baSrurularla ilgili iq ve iglemleri yitiitmek,

1 l) Baskanlft e-posta adresi yoluyla yaprlan baqvurularla ilgili i9 ve iglemleri yiiriitmek,

12) BaEkanld< personeline ait izin, saEhk 'wf, mazercl izni, gOreve baqlam4 gdrevden

aynlma, Bagkanlk igerisinde gtirevlendirme t ve i$lemledni yitiitmek,

13) Ba$kanl* personelinin mesaiye devan durumlanm takip etmek ve ilgili birimlere

slurmak,

14) Bakanlk Stntejik Plam gahqmalanmn Baqkanldda ilgili iq ve iglemlerini yitiitmek,

I 5) Baqkanlllm seketerlik ve telefon santrali hiznetlerinin yerine getidlmesini saglarnak,

16) Ba$kanl* toplantr salonunu kullamma hazrr halde bulundurmal te9hizat ve demirbatrmn

muhafazasml saglamak,

l7) Ba{kanllgrn kadro teklifl€rini hazrlamak,

l8) Hiznet binast ve qewesinin giivenlili igin gerekli tedbirleri alrnak ve girig-qfuq

kontroliinii saglamalr

t 9) Baskar rk Makamrnca verilecek diler gdrevleri yapmak.

DdRDtiNcii BoLirM

Qegitli ve Son Hikimler

Sorumluluklar

MADDE fl- (l) Batkanlgm gdrev alamna gircn i$ ve i$lemledn etkin ve verimli bir gekilde

yiiiitiilmesi sorunlulugu tlim personele aittir.

(2) Ba$kan, Batkan Yardrmcrlafl ve $ube Miidiirleri;

a) idaf ve mali iflemlerc ili$kin faaliyetlerin mevzuata, Bakanllk Stratejik Planfnda belirtilen

amag ve hedeflere, Bakanh$rn temel delerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir
gekilde yerine getirilmesinderq



b) Etik ilkelerc ve mesleki delerlere uygwr harcket edilmesinde!"

c) Uygun gal$ma ortammm ve saydanllgrn saglanmaslndan,

g) Personelin gdrev ve sorunluklanyla ilgili egitimlerc kat rmrnln saglanmasrndan

sorurnludur.

(3) Giirevlerin yerine getirilmesine iliqkin yazlgmalar, Resmi Yazrqmalarda Uygulanacak Esas

ve Usuller Hakknda Ydnetrnelik ile Bakanlk ve Bagkanhk imza ye&ileri ydnergelerine

uygun gekilde yaprlrr.

(a) BAkan, gerekli gdrmesi halinde gitrev ve yetkilerinden bir krsmrn srnrlanm aqtkqa

belirtmek, yazrl olmak ve kanunlara aykrn olnamak kaydryla astlanna dew€debilir.

qallma Usulleri

MADDE 12- (l) Batkanhf,rn giirev alaruna giren ig ve iqlemlerin etkin ve verimli bir gekilde

yiriitiilmesi igin;

a) BaSkan, bagkan yardrmcrlan v€ sube miidiirlerinin ,'iiriitecegi gorevleri belirler, gerekli

gdrmesi halinde gdrev dag mmda degi$iklik yapabilir,

b) Ba.skan, BaSkanftkta giirev yapan personelin hangi tube miidiirliigii biinyesinde

gah$acagmr belirler, gerekli gdrmesi halinde giirev dagrlmmda deli5ik1ik yapabilir,

c) Ba5kan, Bafkantrk taxafindan yiiriitiilen Fojelerin hangi alt ydneticilerin sorumluluEunda

uygulanacalrm belirler ve gerekli gtirmesi halinde degi$iklik yapabilir,

9) Bagkan tarafindan gerekli hallerde miigterek qalqma gruplan kurulabilir.

d) Gdrevinden alnlan personelin iglerinin takibi hususunda Miiste$arl* Makarmrun 2010/56

sra numarah Genelgesi dogrultusunda hareket edilecektir.

e) Baqkan tarafrndan Batkar lErn iq ve iglemlerinin sonuqlanm takip etmek iiz€re Y hk
Faaliyet re fahgma Programl kullanilrr.

f) Baqkan yardrmcrlan, hizmetlerin diizenli bir bigimde y.iinitiilrnesini ve koordinesini

saglamakla gdrevlidh. ihtiyag halinde b siireqlerine katrlrr ve Ba5kan tarafindan verilen diler
g6revleri yiiritiiLr.

g) $ube miidiirleri, kendi qubeleri tarafindan yiiriitiilen iqlerin takip ve gdzetimini ilgili
Baqkan yardrmcrsrmn koordinasyonu qerqevesinde gergekleitimekten ve Bagkan tarafindan

verilen difer gtirevleri yerine getirmekten sorumludur.

g) Egitim uzrnanlan, Sefler ve diger personel Sube miidiidine bagh olarak hiznel yiirttiir.

h) $ubelerin hangi BaSkan Yardrmcrsrnur koordinasyonunda gdrev yapacagl hizmet gerekleri




