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SUNUŞ 

 Denetim; kamu kurumlarında anayasal ve yasal çerçeve ile belirlenen amaç, temel ilke 

ve hedeflere ulaşmak için faaliyetlerin; uygunluk, doğruluk, düzenlilik, verimlilik, 

ekonomiklik, etkinlik bağlamında objektif, geçerli, güvenilir ölçütlerle karşılaştırılır; evrensel 

ve ulusal esaslara göre durumunun ortaya konulması, giderilebilir eksiklikler için rehberlikte 

bulunulması, değişim ve gelişim için öneriler getirilmesi ile izlenmesi süreciır. 

 Denetim kısaca, bir birimin işleyişi konusunda ayrıntılı olarak inceleme yapmak ve 

bilgi toplamak, toplanan bilgileri analiz etmek, analiz sonucunda sorunları ve riskleri 

tanımlamak ve çözüm üretmektir. 

 Anayasa’nın 42 nci maddesinde yer alan “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve 

inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetimi ve 

denetimi altında yapılır.”; l739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 56 ncı maddesinde de 

“Eğitim-öğretim hizmetinin, bu Kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, 

gözetim ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur.”  hükümleri yer almaktaır.  Bu 

düzenlemeler ile 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 41 maddenin 3. fıkrası doğrultusunda, İl eğitim denetmenleri ve 

denetmen yardımcıları, ildeki her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve 

ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirilir, 

inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütür. 

 Değişen ve gelişen şartlara göre sorunları belirlemek, çözümünü ortaya koyabilmek, 

mevcudu iyileştirmek ve performansı yükselterek kaliteyi arttırmak, kamu kaynaklarını daha 

etkin,  verimli ve yerinde kullanılırnı sağlamak İstanbul Eğitim Denetmenleri olarak öncelikli 

hedeflerimizır. 

 Günümüzde, denetim anlayışındaki değişme ve gelişmeler genel denetim esaslarının 

yeniden ele alınmasını zorunlu hale getirmiş,  bu anlayıştan hareketle,  “Lise ve Dengi Okullar 

Rehberlik ve Denetim Kılavuzu” hazırlanmıştır. 
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A.   AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

Amaç: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim okul ve kurumların 

denetiminde uygulanacak esasları belirlemektir. 

Kapsam: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim okul ve kurumları kapsar. 

Dayanak: Anayasa’nın 42 nci maddesindeki, “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve 

inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetimi ve 

denetimi altında yapılır”; 

 l739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 56 ncı maddesindeki, “Eğitim-öğretim 

hizmetinin, bu Kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve 

denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur”; 

 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 41nci maddesinin (3) ve (5). Fıkrasında yer alan; 

 (3)  İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcıları, ildeki her derece ve türdeki 

örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, 

işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirilir, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini 

yürütür. 

 (5) Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve 

bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk 

talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. İl eğitim 

denetmenleri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile 

gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup 

kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur. 

 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 11 nci maddesindeki, “Kurumlar ve 

bu kurumlarda görevli personel, Bakanlığın denetimi ve gözetimi altındadır”; 

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 59 ncı 

maddesindeki, “Bu kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve 

kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Kamu idarelerinin denetim ve 

kontrolle görevlendirilmiş memurları, kendi mevzuatı gereğince işyerlerinde yapacakları 

soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırılanların sigortalı olup olmadıklarını da 

tespit ederek, sigortasız çalıştırılanları Kuruma bildirmek zorundadır.” 

Hükümleri denetimin dayanağını teşkil etmektedir. 
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 TANIMLAR 

Denetim: Genel olarak kamuda, özel ve tüzel kişiliği bulunan kurum ve kuruluşlarda 

yapılmakta olan işlerin; kaynak, imkan ve şartlar dikkate alınarak, yasal çerçeve ile belirlenen 

amaç, öngörülen temel ilke ve hedeflere uygunluğunu, doğruluğunu, düzenliliğini, 

verimliliğini, ekonomikliğini, etkinliğini; objektif, geçerli, güvenilir ölçütlere göre 

karşılaştırma yapabilme, ulusal standartlara ve planlanan esaslara göre durumunu ortaya 

koyma, giderilebilir eksiklikler için rehberlikte bulunma, değişim ve gelişim için misyon ve 

vizyon kazandırmaya ilişkin öneriler getirme sürecdir. 

Rehberlik:  Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlığa bağlı 

okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara 

faaliyetlerinde yol göstermek, programlar oluşturmak, eğitim-öğretim ile diğer çalışma ve 

uygulamalarda, kaynakların etkili bir biçimde kullanımını sağlamak, verimliliği artırmak, 

mevzuata uygunluğu sağlamak, eğitim-öğretim düzeyini yükseltmek ile denetim ve rehberlik 

çalışmaları sırasında görevlileri bilgilendirmek, onları hizmet içinde yetiştirmek için yapılan 

her türlü meslekî yardım ve önerileri kapsayan hizmetler bütünüdür. 

Denetim Grup Başkanı:  Denetim emri ile bir birim ve/veya sürecin denetiminde 

görevlendirilen denetmenlerin çalışmalarını planlayan, denetim emrindeki hususların yerine 

getirilmesini sağlayan ve denetim grup ya da gruplarını temsil eden Grup Üyeleri tarafından 

önerilen ve Eğitim Denetmenleri Başkanlığı tarafından seçilen Eğitim Denetmenidir. 

Denetim Öncesi Hazırlık Toplantısı: Denetim öncesinde Denetim Grup Başkanının 

başkanlığında çalışma gruplarıyla yapılan toplantıdır. 

Yıllık Çalışma Planı: Denetim grubunca,  denetlenecek okul/kurum ile ilgili yıl boyunca 

yapılacak rehberlik ve denetim faaliyetlerini ve süresini gösteren plandır. 

Bilgi Notu (Föy): Denetimde görevli denetmenlerin, raporun yazımında esas alınan tespit ve 

bilgileri içeren değerlendirmedir. 

Değerlendirme Toplantısı: Denetim sonunda bulgu ve önerilerin ilgililerle paylaşılan 

toplantıdır. 

Rapor: Denetmenlerin, rehberlik ve denetim raporlama standartlarına göre düzenlediği 

rapordur. 

Raportör: Rapor yazımını gerçekleştiren denetmen veya denetmenlerdir. 

Gelişim Planı: Denetim sonuç ve önerilerine göre okul/kurum/personeli geliştirmeye yönelik 

ayrıntılı çalışmaları içeren ve zaman çizelgesine bağlanan plandır. 

Gelişim Alanı: Okul/kuruma yüklenilen görevler arasında gelişme bakımından bir 

denge/standart sağlamak için kamunun öncülüğünde yeni işleyişin yöneltileceği görevlerdir. 
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B-REHBERLİK VE DENETİM İLKELERİ 

Rehberlik ve denetimde aşağıdaki ilkeler gözetilir. 

a) Bireysel ve kurumsal farklılıklar ile çevresel faktörleri dikkate almak, 

b) Yol gösterici ve önleyici rehberliği öne çıkarmak,  düzeltmeyi,  iyileştirmeyi ve 

geliştirmeyi esas almak, 

c) İyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, 

ç) Sistemin risk alanlarının belirlenmesini ve giderilmesini öngörmek,  

d) Usulsüzlük ve yolsuzlukları önleme yönelimli olmak, 

e) Açıklık, şeffaflık, eşitlik, demokratiklik, bağımsızlık, bütünlük, güvenilirlik ve tarafsızlığı 

esas almak, 

f) İşbirliği ve katılımı öngörmek, 

g) Başarıyı öne çıkarmak, özendirmek, teşvik etmek ve ödüllendirmek,  

ğ) Personelin mesleki yeterliğini geliştirmek, 

h)  Objektif olmak, 

 ı)  Gelecek yönelimli olmak, 

 i) Etkililik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarını dikkate almak, 

 j) Millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olan Türkçenin doğru kullanılır 

hususunda gerekli duyarlılığı göstermek, 

C- REHBERLİK VE DENETİM ESASLARI 

I. REHBERLİK VE DENETİM SÜRECİ PLANLANIR VE YÜRÜTÜLMESİ 

1. PLANLAMA TOPLANTISI 

Ön çalışma; ön hazırlık çalışmaları, rehberlik ve denetim amaçlarının belirlenmesi ve bilgi 

toplama/ön araştırma safhalarından oluşur. Denetmen tarafından yürütülen ön hazırlık 

çalışmaları sonucunda denetim amaç ve kapsamı belirlenerek bilgi toplama/ön araştırma 

faaliyetleri yürütülür. 

1.1. Bilgi Toplama/Ön Araştırma 

Denetmen gerçekleştireceği rehberlik ve denetim öncesinde ihtiyaç duyabileceği bilgileri 

toplayarak bir ön araştırma yapar. Bu kapsamda; 

 Okul/kuruma ilişkin mevzuat, stratejik plan, kalite standartları ve üst politika belgeleri, 

 Önceki denetimlere ilişkin raporlar, 
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 Görev/iş dağılımı ve görev tanımları, 

 Yönetici, öğretmen ve diğer personelin görevine ilişkin yaptığı çalışmaları, 

 Yönetici, öğretmen ve diğer personelin disiplin işlemleri, 

 Yönetici, öğretmen ve diğer personelin ödül ve başarı belgeleri, 

 Paydaş ve çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler, 

1.2. Potansiyel Sorunlu Alanların Belirlenmesi (Risk Değerlendirilirsi) 

Planlama aşamasında, denetim grubu tarafından ön çalışma sonunda elde edilen verilere göre 

potansiyel sorunlu alanlar belirlenir.  Okulda tespit edilen potansiyel sorunlu alanlar etki 

düzeyine göre öncelik sırasına konur. 

1.3. Rehberlik ve Denetim Araçlarının Belirlenmesi 

Grupça belirlenen araç/testler;   potansiyel sorunlu alanlara ait rehberlik ve denetimin 

yürütülmesinde denetmene yardımcı olmaya, denetmenin ulaştığı bulguları desteklemeye, 

şekil ve içerik yönünden ortak bir standart oluşmasına hizmet eder. Belirlenen araç/testlerden 

uygun olanı denetim grubu kullanır. Denetmen, rehberlik ve denetimler sırasında gerekli 

gördüğü uygun araç/testleri geliştirerek kullanabilir. 

2. ALANDA REHBERLİK VE DENETİM UYGULAMASI 

2.1.  Rehberlik ve Denetim Uygulama Süresi 

Rehberlik ve denetim uygulamalarında, son denetim tarihinden itibaren yürütülen iş ve 

işlemler esas alınır. Ancak, denetim tarihi üç yıldan önce ise toplamda son üç yıl dikkate 

alınır. İçinde bulunulan eğitim öğretim yılı da bu süre içerisine dâhil edilir. 

2.2. Rehberlik ve Denetim Başı Toplantısı 

Denetim grubu, rehberlik ve denetim uygulaması öncesinde denetlenecek okul/kurum 

yönetimiyle denetimin amacı, süresi ve kapsamıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirir. Gerekli 

görüldüğü durumlarda diğer çalışanlarıyla da toplantılar düzenlenebilir. 

2.3. Rehberlik ve Denetime Başlanır 

Denetim grubu bu aşamada, kendi içinde yapılacak görev paylaşımı yoluyla ve tespit edilen 

denetim araçlarını uygulayarak bulgulara ulaşma yoluna gidilebilir. 

2.4. Bulguların Elde Edilmesi ve Önerilerin Geliştirilmesi 

Denetim grubu, gözlemler, incelemeler ve denetim araçlarının uygulanır sonucunda elde ettiği 

bulguları değerlendirerek okul yönetimi ve çalışanlarına katkı sağlayacak, okulun/kurumun 

performansını artıracak öneriler geliştirir. 

2.5. Bulgular Denetlenen Kurumla Paylaşılır 

Denetim grubu, denetim çalışması kapsamında elde ederek değerlendirdiği bulguları yeri 

geldikçe denetlenen kurum yönetimi ve gerektiğinde çalışanlarıyla paylaşır. 
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2.6. Rehberlik ve Denetim Sonu Toplantısı 

Denetim sonucunda elde edilen sonuç ve öneriler kapanış toplantısında görüşülerek 

değerlendirilir. 

II. REHBERLİK ve DENETİM RAPORLAMA STANDARTLARI 

Rehberlik ve denetim çalışmalarının raporlama süreci 28.10.2013 tarih ve 10.04/3099467 

sayılı Eğitim Denetmenleri Başkanlığı Denetim Raporu Yazma Yönergesi doğrultusunda ve 

çerçevesinde yürütülür. 
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1-FİZİKİ DURUM 

 1. Türk bayrağı ve Atatürk köşesi oluşturulur. Hizmet odaları, laboratuar ve atölyeler,  

uygulama sınıfları, eğitim-öğretim ortamlarının temizliği yapılır. Okul ve çevre güvenliği, 

deprem ve yangın gibi doğal afetlerle mücadeleye dönük faaliyetlere yer verilir ve tedbirler 

alınır. Okul bahçesinin temizliği ve bakımı yapılır.(Temizlik Rehberi 2092 TD.) (2893 sayılı 

Bayrak Kanunu; 17/3/1985, No:18697 sayılı Resmi Gazete- Türk Bayrağı Tüzüğü Md:9; 

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği;  19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı R.G.de 

yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik; 2009/15316, MEB 

Binalarını Koruma Yönergesi; Kalorifer dairesinin tertip ve düzeni, kalorifercilik yeterlik 

belgesi ve kalorifer yakma talimatı; MEB’e Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği), 

 2.Okul binası ve eklentileri, Bakanlıkça uygun görülen projesine göre 

kullanılır.(OÖKY:95.96…106Mad) Bina girişinin uygun bir yerine kamu hizmet standartları 

levhası (Temizlik rehberine uygun (2092 sayılı TD.)ve okulun tarihçesi asılır.  

3.Atatürk köşesinde, Türk Bayrağı, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi 

uygun biçimde asılır. Madalyon, gravür, fotoğraf, Atatürk’ün eğitimle ilgili sözleriyle kitap, 

tablo ve levhalara da yer verilir. (OÖKY:96.Mad)  

 4.Spor salonu, spor ve oyun alanlarının okulun amaçlarına göre düzenlenir, ihtiyaca 

göre hobi alanları ve okul müzesi oluşturulur, engelli bireylerin ulaşabilirlik gereklerine 

uygun olarak düzenleme ve rampa yaptırılır,( OÖKY:101.Mad) 

 5.Okulun oda ve bölümlerinde Atatürk resmi, İstiklâl 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,  Ayrıca okulun bütün 

bölümlerinde, o bölüme ait dayanıklı taşınırlar listesi (TMY 33.Mad.) bulundurulur, 

 6.Okulun koridor,  salon ve diğer uygun mekânlarında, Türk tarihi ve kültürüne ait 

tablo ve levhalara, özlü sözlere, okulun 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 öğrenci etkinliklerinin sergileneceği panolara yer verilir, 

(OÖKY:96.Mad) 

 7. Okul Kütüphanesi, 22/8/2001 tarihli ve 24501 sayılı RG’de yayımlanan MEB Okul 

Kütüphaneleri Yön.)  ve çok amaçlı salonlar, okul kantin ve yemekhanesi, (MEB’e Bağlı 

Okul Pansiyonları Yönetmeliği), arşiv, okul pansiyonu, dersliklerin yeterlik durumu, alan, 

dal ve derslerin özelliklerine göre okulda, atölye ve laboratuar kurulur, ihtiyacı karşılayacak 

oda ve bölümler oluşturulur, oluşturulan bölümler bilimsel ve teknolojik araç-gereçle 

donatılır, eğitim ve öğretime hazır bulundurulur, (OÖKY:95.Mad) 

 8.MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.08.2013 tarih ve 1975143 sayılı 

Genelgesine göre taşıma işleri planlanıp uygulanır, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmaları, 

sağlık ve beslenme konularında gerekli önlemleri alınır,(Okul AB.Yön:6.Mad.) 
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 9.Kantinin kurulması, işletilmesi ve denetimle ilgili iş ve işlemleri yönetmeliğe(Okul 

Aile Birliği 20.Mad.) uygun yürütülür, kantinde hijyen kurallarına uyulur, (MEB Okul 

Kantinlerindeki Gıda Satışı konulu 2011/41 Sayılı Genelge ve 05.02.2013 Resmi Gazete 

Sayısı: 28550) 

 10.Okul zil seviyesinin düşük tutulur, 5 sn süreyi geçirilmediği eğitim-öğretim saati 

dışında kapatılır (MEB 2008/30 sayılı Genelge) 

 11.Elektrik-Su-doğalgaz tesisatın yıllık bakımının yapılır.(Strj.G.B.13.01.2012/266 

sayılı yazısı) Acil durumlar için okul yönetiminin kontrolünde ecza dolabı oluşturulur,  

 12-Okul güvenliği için tedbirler alınır. (OÖKY:218), (Sivil Savunma ve Yangın 

mevzuatı) 

 13-Varsa motorlu araçların bakım, kullanma ve onarım durumları takip edilir.(Teftiş 

Yön:17/8.mad.) 

Öğretim Materyallerinin Yeterliliği 

 1. Ders kitabı,  bilgisayar,  modül kitapları,  ücretsiz  ders  kitabı,  kütüphane,  atölye  

ve laboratuar araç-gereci, makine, cihaz ve tesisatı gibi hususları yeterlilik durumu incelenir.      

  

Ayrıca, Özel Öğretim Okullarında; 

 1. Kurum açma ve öğretime başlama izinleri ile yerleşim ve kontenjan değişikliğine 

ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilme durumu incelenir. (Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

Md:3; MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği  Md:5, 17), 

 2. Okul binaları ve dersliklerin yeterlik durumuna bakılır.  (Özel Öğretim 

Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi), 

Pansiyonlu Okullarda;  

 a)Yönetici ve etüt odaları ile yatakhaneler, yemekhane, kiler, ambar-depo ve revirin 

ihtiyacı karşılar düzeyde olması,  

 b) Gıdaların sağlık kurallarına uygunluğu, 

 c) Mutfağın mekan ve donanım itibariyle sağlık koşullarına uygunluğu, 

 d) Çamaşırhane ve banyo ortamının yeterliliği,  

 e) Öğrencilerin yatakhanelere sınıf ve yaş gruplarına göre yerleştirilme durumu,  

 f) Yatakhanelerde öğrenci kimlik kartlarının yatak başlarına asılma durumu, 

 g) Öğrenci dolaplarının düzenli ve yatak takımlarının temiz olma durumu, 
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 İş ve işlemlerine bakılır. (MEB’e Bağlı Okul Pansiyonları Kanunu; MEB’e Bağlı 

Okul  Pansiyonları Yönetmeliği), 

 h) Yemek numuneleri saklanır.  (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 

26.09.2008  tarih  ve  27009  sayılı  R.G.de  yayımlanan  “Gıda  Güvenliği  ve  Kalitesinin 

Denetimi ve Kontrolüne Dair yönetmelik), 

 ı) Pansiyonun uygun bir bölümünde revir düzenlenir, MEB’e Bağlı Okul  Pansiyonları 

Yönetmeliği), 

  

Ayrıca, İmam-Hatip Liselerinde; 

 1. Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi’nin öğrencilerin görebileceği uygun yerlere 

yerleştirilir, (Balıkesir Hutbesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün 7 Şubat 1923 tarihinde 

Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camii'ndeki konuşması), 

2. Mesleki uygulama yerinin tertip ve düzeni sağlanır, 

 Lojmanı bulunan okullarda; 

 1. Lojman tahsislerinin yapılma durumu incelenir. (Kamu Konutları  Yönetmeliği; 

MEB  Taşra  Teşkilatı Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına İlişkin Uygulama 

Yönergesi), 

2-EĞİTİM ÖĞRETİM 

 1-Ders defterine; işlenen konuların, yıllık planda belirtilen “kazanımları” yazılır, 

(OÖKY:86/h), 

 2-Sınıf mevcutları oluşturulurken; Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, 

güzel sanatlar liseleri ile Anadolu sağlık meslek liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci 

sayısının 30; diğer okullarda ise 34 olmasına, dikkat edilir, (OÖKY:24.), 

 2-Bir ders saati süresi 40 dakika yapılır, dinlenme süresi 5 dakikadan, öğle arası 

dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olmamalıdır, (OÖKY:9), 

 3- Ortaöğretim kurumlarının amaçlarını gerçekleştirmek için;yapılandırmacı eğitim 

uygulaması, öğrenci merkezli ders işlenmesi,aktif öğrenme-öğretme metot ve tekniklerine yer 

verilir, (OÖKY:7), 

 4-9-10. Sınıflarda Bakanlığın açıklamalarına (MEB Müsteşarlığının 13/09/2012 tarih 

ve 515 saylı emri, 2012/37 nolu genelge, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Gn. Md. nün  

16/08/2012 tarih ve 6541 saylı emri) göre seçmeli dersler belirlenir, ders seçimi işlemleri 

(OÖKY:11),maddesi emrine göre yapılır, 

 5-Haftalık ders programı, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur, 

ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur, programda;eğitim ortamı, öğretmen durumu, 
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fizikî şartlar gibi pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur, derslerin, özelliklerine göre üst 

üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır, Bayrak törenleri dikkate alınarak 

beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilir, 

(OÖKY:12) 

 6-Yıllık, ünite, günlük ve ders plânları ile ders dağıtım çizelgeleri hazırlanır ve 

uygulanır, (Tef. Yön:7/b)  

 7- Zümrelerden derslere yönelik ünitelendirilmiş  yıllık plan ders yılı başlamadan önce 

hazırlanır, okul müdürünce onaylanır ve bir örneği  idarede dosyalanır, öğretmen ders 

işleyişinde, ders planını yapıp kullanılır,(OÖKY;86.mad) 

 8-Sınav tarihleri “her dönem başında” zümre başkanları kurulunca belirlenir ve 

okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir, sınavlarla ilgili gerekli 

tedbirler okul müdürlüğünce alınır,  aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme 

yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı 

sınavları ortak yapılıp ortak değerlendirilir, soruların ve cevap anahtarlarının zümre 

öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir,  bu sınavların şube ve sınıflar 

bazında sınav analizleri yapılır,  konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, 

ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir, yazılı sınav süresi bir ders 

saatini aşamaz, sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre 

ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır,  cevap anahtarında her soruya 

verilecek puanlar, ayrıntılı olarak belirtilir,uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları zümre 

öğretmenler kurulunda, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre 

belirlenir, bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi 

geçmemesine özen gösterilir, (OÖKY:45.47), 

 9-Ölçme ve değerlendirilir çalışmalarının öğretim programına uygunluğu incelenir 

(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Md:43.44) Yönetmeliğin 47 inci maddesinin 3 

üncü fıkrasında "Yazılı sınav sonunda öğrencilerin çoğunluğunun başarısız olması halinde, 

başarısız  öğrenciler  için bir sınav  daha  yapılır." hükmünde yer alan başarı 

sız     öğrencilerin  çoğunluğu ibaresi şube bazında değerlendirilir, 

 10-Her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az 

bir dersten proje hazırlama görevi verilir, bu çalışmalarda OÖKyönetmeliğin 50. Sınıf geçme 

işlemlerinde, yönetmeliğin 57, 58, 59,  Maddelerindeki hükümlere uyulur, 

 11- Sorumluluk sınavı uygulamaları incelenir,   (MEB Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliği Md:58) 

 12-e-Okulda tutulan defter, çizelge, (OÖKY:67), sözleşme ve formlardan gerekenlerin 

çıktıları alınarak okul müdürünce onaylanıp saklanır, ayrıca bu kayıtlar Bakanlığın ilgili 

birimince e-Okul sistemi içerisinde de yedeklenir, karne ve diplomalar OÖKY 68, 69, 70 

maddelerine göre düzenlenir, 
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 13-Onur kurulu her ay en az bir defa toplantı yapar, mevzuatında belirtilen görevleri 

yerine getirir,(OÖKY:178-184) Disiplin soruşturması, ödül ve disiplinle ilgili iş ve işlemler 

yönetmeliğin (157-158-………205-206) maddelerindeki açıklamalara göre yürütülür, 

 14-Okulda;  Öğretmenler kurulu,( OÖKY 109.Md)  Sınıf veya şube öğretmenler 

kurulu, (110.Mad)  Zümre öğretmenler kurulu,(111.Mad.)  Okul zümre başkanları 

kurulu,(112. Mad.)  Okul öğrenci meclisi,(116.Mad.)  Okul öğrenci ödül ve disiplin 

kurulu,(185.Mad.)  Onur kurulu(178.Mad.) ve  Sosyal etkinlikler kurulu(OÖKY 115.Mad. 

göre) oluşturulur, ayrıca ihtiyaca göre bilim, danışma, sanat, proje kurullar da oluşturulur, Bu 

kurulların çalışmaları yönetmeliğin (109.…120.) maddelerindeki açıklamalara göre yapılır, 

 15- Ders  dışı  eğitim  çalışmalarının  hazırlanan  programa  uygun  yürütülür,(MEB,  

“Ders  Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar” konulu 2010/49 sayılı Genelge), 

Rehberlik Süreci 

 1. Rehberlik  ve  psikolojik  danışma  servisi  oluşturulur,   (MEB  Ortaöğretim  

Kurumları Yönetmeliği ve MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 

Md:43,44), 

 2. Rehberlik ve psikolojik danışma  hizmetleri  okul  yürütme  komisyonunun  

çalışmaları incelenir, (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 

Md:45,46,47,48), 

 3. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programı ile sınıf yıllık rehberlik 

planlarının uygulanma durumunun incelenir (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

Hizmetleri Yönetmeliği Md:50,51), 

 4. Bireysel ve grup danışma çalışmaları incelenir, (MEB Rehberlik ve Psikolojik 

Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Md:50), 

 5. Öğrencileri yönlendirme çalışmaları incelenir, (MEB  Rehberlik  ve  Psikolojik  

Danışma  Hizmetleri  Yönetmeliği Md:13-16), 

 6. Rehber öğretmenin öğrenci disiplin olayları ile ilgili yaptığı çalışmalar incelenir,   

MEB  Rehberlik  ve  Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Md:50), 

 7.“özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere” ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri 

doğrultusunda 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre okulda kurulan bireyselleştirilmiş eğitim programı 

geliştirme birimince bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve uygulanır, Bu 

öğrencilerin başarıları, bu yönetmeliğin “sınıf geçme ve sınavlar” ile ilgili hükümlerine göre 

yapılır, 

 8. Sınıf rehber öğretmenler çalışmaları i n c e l e n i r ,  (MEB R e h b e r l i k  v e   

Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Md:51), 
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 9. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıl sonu çalışma raporu incelenir,  

(MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Md:47, 49,50), 

Sosyal Etkinlikler Süreci 

 1. Öğrenci kulüp çalışmaları incelenir (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları 

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Md:10,11,16, 18,19, 33 ), 

 2. Sosyal ve kültürel etkinlikleri incelenir (Geziler; yarışmalar; beden eğitimi, 

izcilik, müzik ve halk oyunları çalışmaları; yayınlar; gösteriler;   tiyatro çalışmaları;   defile; 

sergi ve kermes vb.gibi) (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği Md: 7,8,9,20,21,23,24,26, 27), 

 3. Öğrencilerin panel, konferans ve sempozyum gibi etkinliklere katılımıyla ilgili 

çalışmalar değerlendirilir, (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği Md:25), 

 4. Toplum hizmeti çalışmaları incelenir, (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim 

Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Md:12, 13 ), 

 5. Resmi tö ren , anma ve  kut l amala r  incelenir, (MEB İ lköğret im   ve  Orta  

Öğretim  Kurumları  Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Md: 28,29,30; Milli Eğitim Bakanlığı 

Bayrak Törenleri Yönergesi ), 

 6.Sosyal etkinlik çalışmaları; Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu ile 

Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirilir. Bu değerlendirmeler ve sonuc e-

okulda öğrenci dosyasına işlenir, öğretmenler kurulu toplantısında hangi toplum hizmeti 

çalışmalarının yapılacağı belirlenir, (OÖKY;115) 

Ayrıca, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarında; 

 1. Derslerde modüler programın uygulanma durumu incelenir,  

 2. Alan/dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesine bakılır,  

 3. Meslekî ve teknik eğitim alanındaki yeni gelişmeler izlenir,  

 4. Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi incelenir, (OÖKY  Md: 88.89), 

 5. Tam  gün  tam  yıl  eğitimi  kapsamında  yürütülen  faaliyetler  incelenir  (telafi  

eğitimi, mesleki açık öğretim lisesi programlarında yüz yüze eğitim uygulamaları, yaygın 

mesleki ve teknik eğitim kursları, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi gibi..) 

(OÖKY;154…156) 

 6.Alan/bölüm/atölye/laboratuar şefliklerinin görevlendirilme işlemleri  incelenir, 

OÖKY;1140…150) 

 7. Teknik lise programlarına ve alan/dallara geçişe yönelik iş ve işlemler incelenir,  
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Uygulama Süreci 

 1. Dersler; konuya ve öğretim programlarına uygun yöntem  ve tekniklerle işlenir, 

 2. Ders araç-gereç ve bilişim teknolojilerinden yararlanma durumu incelenir, 

 3. Öğretim etkinliklerinde öğrenci merkezli  ve  aktif  öğrenme  anlayışının ön  planda  

tutulma durumu incelenir, 

 4. Planlanan deney,  gezi  ve  gözlemlerin  uygulanma  durumu incelenir,  

 5. Proje hazırlama , yürütme , değerlendirme durumu  incelenir, 

Geliştirme Süreci 

 1. Ortak sınav sonuçları ortak değerlendirilir, sınav analizi zümre öğretmenlerince  

yapılır, (OÖKY;111) 

 2. Öğrenci başarısının i zlenmesi ve değerlendirilmesi incelenir, (OÖKY;112)  

 3. Pansiyonlu okullarda öğrenci etütleri zamanında ve verimli olarak  yapılır(MEB 

Okul Pansiyonları Yönetmeliği Md:9/c,10/b), 

 4. Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları incelenir, (MEB Toplam Kalite Yönetimi 

Uygulama Yönergesi), 

 5. Ders  dışı  eğitim  çalışmaları  incelenir,   (MEB  İnsan  Kaynakları  Genel  

Müdürlüğü çıkışlı “Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar” konulu 2010/49 sayılı 

Genelge), 

 6. Öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurslarının çalışmaları incelenir, 

(MEB Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi), 

Ayrıca, Fen Liselerinde; 

 1.Öğrencilerin proje ve seminer çalışmalarına katılımları sağlanır , 

 2. Bilim Danışma Grubunun eğitim-öğretim  faaliyetlerine   katkı   sağlaması 

incelenir,  

Ayrıca, İmam-Hatip Liselerinde; 

 1. Okulun çevre  ile   ilişki   kurmasını   sağlamak   amacıyla   dinî   ve   diğer   

konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik meslek dersleri öğretmenlerinin 

sorumluluğunda sosyal etkinlikler çerçevesinde hutbe, vaaz ve benzeri programlar 

düzenlemek ve bu konularda müftülük, il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri ve diğer kurum 

ve kuruluşlarla iş birliği yapılır, 

Okul-Çevre İlişkileri Süreci 
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 1. Eğitim-öğretim etkinliklerinde okul, aile ve çevre ilişkileri(paydaşlar) işbirliği 

incelenir,  

 2. Sosyal ve kültürel etkinlikler aile ve çevre ile paylaşma durumu, okul 

ikliminin(formal--informal grup oluşumu…) incelenir  (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim 

Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ), 

 3. Okulda güvenli ortam sağlanır ve öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan 

korunmasına  yönelik çevre ile iş birliği değerlendirilir,  

3. BÜRO İŞLERİ:  

 1-Brifing dosyası, büro (oda,masa,dolap,pano) düzeni incelenir, öğretmenlere e-okul 

şifreleri imza karşılığı verilir, 

 2-Zimmet defteri,okula gelen ve giden yazılar dosyası, genelge dosyası,resmi yazılar 

ve resmi yazışma kurallarına uygunluğu incelenir, ((OÖKY:220), 02.12.2004-25658 RG.) 

 3-Kurumlarda tutulması gerekli defter, dosya ve kayıtları kuralına uygun 

tutulur,(Tef.Yön.7/c) 

 4-Teftiş dosyası incelenir, önce yapılan denetim  raporlarının okunup, sonuçları 

değerlendirilir, duyurular dosyası tutulur, (Tef.Yön.7/c)   

 5-Dosyalama  (Standart Dosya Planı uygulaması)ve arşivle ilgili iş ve işlemlerde 

(16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri 

Hakkında Yönetmelik) hükümlerine göre işlemler yürütülür, 

4. ÖĞRENCİ İŞLERİ:  

 1-Kayıt işlemleri,herhangi bir puan kullanmaksızın yapılan kayıt işlemlerinde 

öğrencinin ikamet adresi ve okul tercihleri dikkate alınır, mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarına kayıtlarda adrese dayalılık şartı aranma durumu incelenir, (OÖKY:22 .23.Mad.) 

 2-Nakil; Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden naklen gelen 

öğrencilerin herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan örgün ortaöğretim kurumlarına 

kayıtlarının, öğrenim haklarının bulunması ve bu yönetmelikte yer alan kayıt şartlarını 

taşımaları hâlinde ders kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar geçen süre 

içerisinde yapılır, öğrenci nakillerinde yönetmeliğin 37-38-39-40-41-42. Maddesinde 

belirtilen hükümlerine uyulur,  

 3-Devamsızlık; ders öğretmeni tarafından yoklama fişine ve idareciler tarafından da e-

Okul sistemine işlendiği, (OÖKY:35.36.Mad.)süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan 

öğrencilerin, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır, devamsızlık nedeniyle başarısız 

sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrencilerin  takip eden öğretim yılında okula devam 

ettirilir, sınıf tekrarı hakkı bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi 

veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir,  
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 4- Öğrenci iş ve İşlemleri (kayıt, devam, sınav, not fişleri, sınıf geçme, karne, nakil, 

diploma, ödül, ceza, eğitsel kulüp, mesleki eğitim ve staj, öğrenci gelişim dosyası)e-okul 

sisteminde yürütülür, (OÖKY:67,68,69.Mad.) 

 5-Öğrenci sağlığı, güvenliği ve öğrenci kıyafetleri (OÖKY:208), okul birincisi seçimi 

(OÖKY:64), incelenir, 

Ayrıca, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarında; 

 1.Program türüne göre yatay ve dikey geçiş yapan öğrenci durumu incelenir, 

Başarı ve Eğitim-Öğretim Çıktıları 

 1. Ulusal ve mahalli sınav sonuçlarının okul türü ve çevre özelliklerine göre 

değerlendirilmesi yapılır, 

 Dersler bazında akademik başarı durumu, 

 Örgün yüksek öğretime katılım (önlisans- lisans programları) 

 Açık yüksek öğretime katılım (önlisans -lisans programları) 

 2. Ulusal ve uluslararası proje/yarışmalara katılım ve sonuçları değerlendirilir, 

 3. Mezunların izlenmesi, 

İş ve işlemleri yapılır 

 Ayrıca, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarında; 

 1.Mesleki ve Teknik Ortaöğretim okullarından mezun olan öğrencilerin istihdam 

durumu incelenir, 

Pansiyon işleri 

 1. Nöbetçi öğretmen, belletici ve ambar memuru görevlendirilir, 

 2. Pansiyonla ilgili defter, çizelge ve dosyalar tutulur, 

 3. Öğrencilerin özel yetenek ve istekleri doğrultusunda ders ve etüt dışı zamanlarını 

değerlendirmelerine yönelik planlama çalışmaları, 

 4. Günlük yemek tabelaları öğrencilerin kalori ihtiyacı ve istekleri dikkate alınarak 

hazırlanır, 

 5. Ambar kontrolüne yönelik iş ve işlemler, 

 6. Hasta kayıt, revir ve ilaç dağıtım defterleri işleri, 

 7. Yatılı öğrencilerin evci çıkmaları ile ilgili iş ve işlemler, 

 8.Öğrenci etüt çalışmaları ile ilgili iş ve işlemler, 



 

17 

 9. Çamaşır yıkama ve banyo hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler, 

(Pansiyonlu Okullarda; (MEB’e Bağlı Okul Pansiyonları Kanunu; MEB’e Bağlı Okul 

Pansiyonları Yönetmeliği), 

 

5.PERSONEL İŞLERİ: 

 1. Stratejik planlama faaliyetleri, (MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı çıkışlı 

01/06/2010 tarih ve 2010/33 sayılı “Stratejik Planlama”  konulu Genelgesi;  Ortaöğretim 

Kurumları Yönetmeliği Md:34/L, 76/s), 

 2. Personel görev dağılımı yapılır, yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel arasında 

iş bölümü ve görevlerin değişmesi durumunda devir teslim işleri yapılır, aday memurların 

yetiştirilmeleri ile ilgili işler yapılır,(MEB Ortaöğretim  Kurumları  Yönetmeliği-Md:77.78) ), 

 3. Öğretmen ders dağılımlarının ve ders  programları  hazırlanır,    nöbet görev ve  

yerleri  belirlenir,   (MEB   Ortaöğretim   Kurumları Yönetmeliği Md:86) Ders Dağıtım 

Çizelgeleri Kasım ayı başında yapılıp, öğretim yılı içersinde yönetici ve öğretmenlerin ders 

saatlerinde yapılan değişiklikler ve yapılan değişiklik il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne 

zamanında bildirilir, (Tef. Yön:7/e) 

 4. Personel ödül, disiplin, devam, izin, rapor, (İnsan Kay.Gn.Müd.04.01.2012-555 

sayılı yazı) norm kadro, eğitim-gelişim,nöbet iş ve işlemleri, ile personel özlük dosyaları işleri 

yapılır,(657 say.DMK..)  

 5.Yönetici tarafından, personelin çalışmalarını izleme defteri tutulur,öğretmen, 

yönetici, memur ve hizmetlilerin özlük ve atama işleri zamanında kuralına uygun olarak 

yürütülür,rehber öğretmenler mevzuatına uygun çalıştırılır, 

Öğretmen 

 1-Norm kadro ve yeterlik durumu, 

 Kadrolu öğretmen sayısı, 

 Geçici görevlendirmesi yapılan öğretmen sayısı, 

 Ücret karşılığı görevlendirilen öğretmen sayısı, 

 Öğretmenlerin bir okuldaki ortalama görev süresi, 

 2-Mesleki gelişim ve hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılım durumu, 

 Bilimsel ve sanatsal faaliyetlere katılma, 

 Alanında literatürü takip etme, 

 Eğitim ve öğretim ile ilgili konferans ve çalıştay vb. etkinliklere sunucu ve 

dinleyici olarak katılma, 

 Bilimsel araştırma yapma ve yayın çıkarma, 

 Diğer okullara gözlem ziyaretleri gerçekleştirme, 



 

18 

 Yabancı dil düzeyi, 

 Yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olma, 

 3-Disiplin ve ödül durumu, 

 Ödül alan öğretmen sayısı,  

 Ceza alan öğretmen sayısı,  

 Kariyer basamaklarının her birindeki öğretmen sayısı, 

 4-Devamsızlık (izin, rapor vb.) durumu, 

 Öğretmenlerin yıllık ortalama devamsızlık süresi, 

 Derse geç giren öğretmen sayısı, 

 Öğretmenlerin mazeretli geç gelme sayısı, 

 Öğretmenlerin mazeretsiz geç gelme sayısı, 

 5-Öğretmen başına düşen öğrenci durumu, 

 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, 

 Rehber öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, incelenir. 

Ayrıca, Özel Öğretim Okullarında; 

 1. Kurumda çalıştırılacak personelin çalışma izin onayları incelenir, (MEB Özel 

Öğretim Kurumları Yönetmeliği  Md:32, 39,40), 

 2. İlan ve reklamlar ile ilgili iş ve işlemler incelenir, (MEB Özel Öğretim Kurumları 

Yönetmeliği Md:54), 

 3. Öğretim programları ve ders çizelgeleri incelenir, (Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

Md:3, 6 ), 

İnsan Kaynakları İş Ve İşlemleri 

 1. Adaylık işlemleri yürütülür, (MEB  Ortaöğretim  Kurumları  Yönetmeliği  

Md:76/ğ;  MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik), 

 2. Personel bilgileri MEBBİS ortamında güncel olarak tutulur, 

 3. Diğer personelin kadro ve yeterlik durumu incelenir, 

 4. Diğer personelin görevlerini  yerine   getirme   durumu incelenir,  

(OÖKY:80…86.Mad.) 

 5. Personelin devamsızlık (izin, rapor vb.) durumu  incelenir, 

 6. Kantinde ve mutfakta çalışanlar, gerekli çalışma belgesine ve hıjyen kurallarına 

uyar, “Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları” konulu genelge), 
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 7. Yöneticilerin maaş karşılığı yeter sayıda derse girer,  (Millî Eğitim Bakanlığı 

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Md:5), 

Rehberlik, Denetim, İzleme ve Değerlendirilir Süreci 

 1. Okul müdürü tarafından çeşitli zamanlarda öğretmenlerin dersleri izlenir ve 

rehberlikte bulunulur,(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Md: 76/e), 

 2. Önceki denetimlerde getirilen öneriler ile bu önerilere dayalı olarak hazırlanan  

gelişim  planlarının yerine getirilme durumu incelenir, 

 3. Eğitim paydaşlarıyla işbirliği incelenir, ( kurum içi ve kurum dışı paydaşlar), 

 4. Okul internet sitesinin uygun ve güncel olma durumu  incelenir,  (Millî Eğitim 

Bakanlığı İnternet WEB Sitesi Genel Kuralları,  MEB İnsan Kaynakları Genel 

Müdürlüğü çıkışlı  28/02/2007  tarih  ve 12082 sayılı “Eğitim Kurumlarını Tanıtıcı Bilgiler” 

konulu yazısı), 

Bilişim Sistemleri Süreci 

 1. Kullanıcı gruplarının oluşturulur ve yetkilendirilir, 

 2. MEBBİS altında bulunan ilgili modüllere bilgi girişi zamanında doğru şekilde 

yapılır (  Performans Ölçme ve Değerlendirilir, Meis Modülü, Özel Öğretim Kurumları 

Modülü, Özlük Modülü, Atama Modülü, Başvuru İşlemleri Modülü, Başvuru, Onay Modülü, 

Norm İşlemleri Modülü, Kontenjan Modülü, Hizmetiçi Eğitim Modülü, Yönetici Modülü), 

  

 3.Yöneticilerin norm kadro ve yeterlik durumu, 

 Kadrolu yönetici sayısı, 

 Geçici görevlendirmesi yapılan yönetici sayısı, 

 4.Yönetici başına düşen öğretmen/öğrenci durumu, 

 Yönetici sayısının öğrenci sayısına oranı , 

 Yönetici sayısının öğretmen sayısına oranı, 

 5.Yöneticilerin mesleki gelişim ve hizmet içi eğitime katılma durumu, 

 Bilimsel ve sanatsal faaliyetlere katılma, 

 Alanında literatürü takip etme, 

 Eğitim ve öğretim ile ilgili konferans ve çalıştay vb. etkinliklere katılma, 

 Bilimsel araştırma yapma ve yayın çıkarma, 

 Diğer okullara gözlem ziyaretleri gerçekleştirme, 

 Yabancı dil düzeyi,  

 Yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olma, 

 Alanıyla ilgili yurt dışı eğitimlere katılma,  
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 6.Yöneticilerin disiplin ve ödül durumu, 

 Ödül alan yönetici sayısı,  

 Ceza alan yönetici sayısı, incelenir, 

 7. Stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin gerçekleşme 

durumu, 

 8.  Gerçekleştirilen/devam eden projeler ile kazanımlar, 

 9. İç kontrol sistemi ve işleyişi, 

 10.Görev dağılımı durumu, 

 İş ve işlemler incelenir. 

6. HESAP,  AYNİYAT VE DÖNER SERMAYE İŞLERİ: 

 1- Okul-aile birliğinin kuruluşu,  işleyişi  ve  birlik  organları,  (MEB  Okul-Aile 

Birliği Yönetmeliği Md:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), 

 2-Okul servis hizmetleri, (MEB Okul-Aile Birliği  Yönetmeliği Md: 5/h), 

 3-Okul kantin hizmetleri, (MEB Okul-Aile Birliği  Yönetmeliği Md: 5), 

 4-Yemekhane hizmetleri,(MEB Okul-Aile Birliği   Yönetmeliği Md: 26), 

 MEBBİS altında bulunan ilgili modüllere bilgi girişi zamanında doğru şekilde yapılır, 

Meis Modülü, e-Yatırım Projesi, TEFBİS, Özel Öğretim Kurumları Modülü, Ücret Tahakkuk 

Sistemi, e-Burs Modülü,),  

 1.Genel bütçeden tahsis edilen ödeneklerin kullanma durumu, 

 2. Okul Aile Birliğine ait iş ve işlemler ile gelir, gider, personel çalıştırma ve 

kaynakların kullanılma durumu (MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği 

Md:15,16,17,18,19,20,21,22,23), 

 3. Ulusal ve uluslararası projelerden aktarılan kaynakların kullanılma durumu, 

 4- Ücretli okutulan dersleri gösteren aylık çizelgeler kuralına uygun hazırlanır, (Ders 

Ücretleri ile ilgili Esaslar,) Aylık ve ücret bordroları ile özel gider indirimi mevzuatı 

doğrultusunda düzenlenir, 

Okul Aile Birliği İşlemleri 

 a) Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi 

ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve 

maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere okullar/kurumlar bünyesinde tüzel kişiliği haiz olmayan birlikler 
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kurulur(Okul Aile Birliği Yönetmeliği Madde: 5), (MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 

03.12.02103 tarihli ve 3662905 sayılı yazısı). 

 b)Genel kurul, birliğin üyelerinden meydana gelir. Genel kurul, birlik yönetim 

kurulunun davetiyle her yıl en geç Ekim ayının sonuna kadar; yeni açılan okullarda ise okul 

müdürünün daveti üzerine okulun açılır tarihten itibaren en geç iki ay içinde okulda 

toplanır(Okul Aile Birliği Yönetmeliği Madde: 9/1). 

 c) Genel kurul, katılan üyelerle toplanır ve bunların çoğunluğu ile karar alır. Ancak 

toplantı yeter sayısı, yönetim ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üye sayısının dört 

katından, öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise yönetim ve denetleme 

kurullarının asıl ve yedek üye sayısının iki katından az olamaz. Genel kurulun toplanamaması 

durumunda, en geç otuz gün içinde çoğunluk aranmaksızın toplantı yapılır ve kararlar 

katılanların çoğunluğu ile alınır(Okul Aile Birliği Yönetmeliği Madde:9/2). 

 d) Genel kurul toplantılarının yeri, zamanı ve gündemi en az onbeş gün önceden 

üyelere elden yazılı olarak bildirilir, okul ilan panosu ile okulun internet sayfasında 

duyurulur(Okul Aile Birliği Yönetmeliği Madde:9/3). 

 e) Genel kurul, gündem maddelerini sırası ile görüşür. Gündem maddelerine ekleme 

ve çıkarma yapılarak değiştirilmesinde oy çokluğu aranır(Okul Aile Birliği Yönetmeliği 

Madde: 9/4). 

 f) Okul aile birliği genel kurul toplantısı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Madde: 10’a 

göre yürütülür. 

 g) Okul aile birliği genel kurulu (Okul Aile Birliği Yönetmeliği Madde: 11’deki 

görevleri yerine getirir. 

 h) Yönetim kurulu, sadece anne veya baba olan veliler ile istemeleri halinde okul 

yaptırarak Bakanlığa bağışta bulunan hayırseverler arasından seçilen beş üyeden oluşur. 

Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk hafta içinde 

okulda toplanarak üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip ve bir 

sekreter seçerek görev ve iş bölümü yapar. Yönetim kurulu üyelerinden üyeliği sona erenlerin 

yerine yedekleri çağrılır, oluşan yeni yönetim kurulu bir hafta içinde toplanarak aralarında 

görev dağılımı yaparlar.  Yönetim kurulu başkan ve üyeleri en fazla üç defa seçilebilir. 

Başkan ve yönetim kurulu üyeleri aynı anda birden fazla birlik yönetiminde görev 

alamazlar(Okul Aile Birliği Yönetmeliği Madde:12/1-4). 

 ı) Yönetim Kurulu kararları, karar defterine el ile yazılarak imzalanır(Okul Aile Birliği 

Yönetmeliği Madde:13/5) 

 i)Denetleme Kurulu, genel kurulca seçilen bir veli ve öğretmenler kurulunca seçilen 

iki öğretmen olmak üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler genel kuruldan 

sonraki ilk hafta içinde toplanır ve üyeler arasından bir başkan seçerek görev ve iş bölümü 

yapar(Okul Aile Birliği Yönetmeliği Madde: 14/1). 
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 k) Gelirlerin kabulüOkul Aile Birliği Yönetmeliği Madde: 16’daki düzenlemeye göre 

yapılır.  

 l) Gelirler,Okul Aile Birliği Yönetmeliği Madde: 18’deki düzenlemeye göre harcanır.  

 m)Yönetim Kurulu genel kurul tutanak dosyası,  yönetim kurulu karar defteri, gelen-

giden evrak defteri, gelir-gider defteri, harcama belgeleri yer alır. Gelir/gider makbuzu, alındı 

belgesi/harcama belgesi, ihtiyaç duyulan diğer dosya ve kayıtların tutulması, muhafazası ve 

düzenlenmesinden sorumludur. Tutulan defter, dosya, biten koçanlar ile diğer gerekli belgeler 

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler kadar okulda muhafaza 

edilir(Okul Aile Birliği Yönetmeliği Madde:23/1, 23/6). 

 n) Yönetim kurulunca, yönetim kurulu karar defterinin noterce tasdik edilmesi zorunlu 

olup diğer defter ve belgeler ise birliğin bağlı bulunur il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce tasdik 

edilir (Okul Aile Birliği Yönetmeliği Madde:23/2). 

 o) Okul idaresi, okul-aile birliklerinin gelir ve gider kayıtları ile diğer mali işlemlerini 

Bakanlıkça kurulan merkezî bilgi sistemine (TEFBİS) kaydeder(Okul Aile Birliği Yönetmeliği 

Madde:23/5),(MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 03.12.02103 tarihli ve 3662905 sayılı 

yazısı). 

 ö) Kurum Müdürü, Okul Aile Birliği işlemlerine ilişkin olarak Okul Aile Birliği 

Yönetmeliği Madde:27’de  belirtilen sorumluluklarını yerine getirir. 

Pansiyonlu okullarda bütçelerin amacı doğrultusunda kullanılma durumu, 

 1. Mali yıl  itibariyle  pansiyon  bütçesi  hazırlanır(MEB’e  Bağlı  Okul  Pansiyonları 

Kanunu Md:6; MEB’e Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği Md:17 ), 

 2. Pansiyonlarda her türlü mal ve hizmet alımı ile diğer ihale iş ve işlemleri 

mevzuatına göre yürütülür, (MEB’e Bağlı Okul Pansiyonları Kanunu Md:7; MEB’e Bağlı 

Okul Pansiyonları Yönetmeliği Md:18), 

 3. Paralı yatılı öğrenci ücretleri ile yemek ücretlerine ait iş ve işlemler(MEB’e Bağlı 

Okul Pansiyonları Kanunu Md:8,9,10,11,12; MEB’e Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği 

Md:19-26), 

 4.Öğrenci burs,  harçlık  ve  sosyal  yardımlar  ile  ilgili  iş  ve  işlemler  (MEB  

İlköğretim  ve Ortaöğretim    Kurumlarında    Parasız    Yatılılık,    Burs    ve    Sosyal    

Yardımlar    Yönetmeliği Md:26,27,28,29), 

 5.Ders dışı eğitim çalışmaları ile ek ders ödemelerine esas belgelerin düzenlenmesine 

ilişkin iş ve işlemler (Ders Ücretleri ile ilgili Esaslar,16 Aralık 2006 tarih 26378 sayılı Resmi 

Gazete- 206/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve 

Öğretmenlerinin Ders ve Ek ders Saatlerine İlişkin Karar Md:11-17, ; MEB İnsan 

Kaynakları Genel Müdürlüğü çıkışlı “Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar” konulu 

2010/49 sayılı Genelge), 
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 6.Yetiştirme kursları ücretlerinin tespiti, tahsili ve dağıtım işleri (MEB Öğrencileri 

Yetiştirme Kursları Yönergesi Md:18-21), 

 7. Anasınıfı/uygulama sınıfının gelir ve giderlerine ait iş ve işlemler (MEB Okul 

Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği Md:36-43), 

 8. Öğrenci spor/kooperatif kulübünün gelir ve giderlerine ait iş ve işlemler(Spor 

kulübü5.kasım 2013 te  kalırıldı) ( MEB Sınırlı Sorumlu Okul Kooperatifleri Ana Sözleşmesi 

), 

 9. Kurumda görev yapan personele ait sosyal güvenlik ve vergi işlemeleri ile 

ilgili işlemler (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), 

Ayrıca, Özel Öğretim Okullarında; 

 1. Ücretlerin tespiti, ilanı, tahsili ve iadesi ile ilgili işlemler (MEB Özel Öğretim 

Kurumları Yönetmeliği Md:53,54,55 ), 

 2. Ücretsiz ve burslu okutulan öğrenci belirlenme işlemleri (MEB Özel  Öğretim  

Kurumları Yönetmeliği Md:57,58,59), 

 3. Sosyal güvenlik ve vergi işlemleri (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 

Md:31,42,43,44; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ), 

Mali Kaynaklar Ve Kullanımı 

 1.Genel Bütçeden tahsis edilen ödenekler ve kullanımı, 

 2. Hayırsever, hibe ve bağış şeklinde katkılar ve kullanımı, 

 3. Ulusal ve uluslararası projelerden aktarılan kaynaklar ve kullanımı, 

 4. Diğer gelirler ve kullanımı, 

Döner Sermaye İş Ve İşlemleri 

 1. Döner sermayesi bulunan okullarda teknik müdür yardımcısı ve sayman 

görevlendirilir,(OÖKY:81. Mad.) 

 2. Bir önceki yıldan devreden hesaplarla ilgili muhasebe açılış kayıtları yapılır 

(01/05/2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazete Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve 

Muhasebe Yönetmeliği), 

 3. Döner sermaye işletmesi vergi beyannameleri doldurulması ve vergilerin ödenme 

durumu(213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 10/01/1961 tarih ve 10703-10705 sayılı  Resmi 

Gazete- Bunlarla ilgili olarak vergi usul tebliğleri yayınları), 

 4. Döner sermaye işletmesi peşin gelir beyanı doldurularak mal müdürlüğüne 

bildirilir ve peşin gelir ödenir,(10/01/1994 tarih ve 21814 sayılı Resmi Gazete Maliye 

Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 512 sıra nolu genel tebliği), 
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 5. Döner sermaye işletmesinde çalışan işçilerin ücret ödemeleri zamanında yapılır ve 

sosyal güvenlik bildirgeleri zamanında bildirilir ve ödenir,  

 6. Döner sermaye işletmesinde yapılan işlerden müdür, teknik  müdür  yardımcısı, 

sayman, üretimde  çalışan  öğrenci  ve  atölye  şefi  ve  öğretmenlere  geliri  oranında  parça  

başı  ücret ödenir,  (MEB  Döner  Sermaye  İşletmelerinde Üretimi  Teşvik  Primi  

Dağıtımı,  Parça  Başı Üretim, Atölye Ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak 

İşletilmesi Hakkında Yönetmeliği) 

 7.Hesapların aylık olarak kapatılarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne mizan 

gönderilir, (MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08/02/2012 Tarih ve 01451 sayılı 

Döner sermaye iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yetki devri yazısı), 

 8. Yıl sonu kesin mizan çıkarılır,  buna göre kesin mizanda bakiye  veren  

hesaplara  göre bilanço tablosu ve mizan Maliye Bakanlığına gönderilir, (MEB Destek 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08/02/2012 Tarih ve 01451 sayılı Döner sermaye iş ve 

işlemlerin yürütülmesi ve yetki devri yazısı), 

 9.Döner sermaye işletmesi  kârı  personele  dağıtılır,  (MEB  Döner Sermaye 

İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye Ve Tesislerin Özel 

Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmeliği), 

 10.Yıllık ciro ve varsa diğer gelirlerin  % 1’ i  Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 

payı olarak aktarılır (24/05/1983 Tarih ve 2828 Sayılı SHÇEK Kanunu), 

 11.Döner Sermaye işletmesi idare hesapları dosyasını hazırlanarak bilanço açıklanır  

ve ekinde tutanaklarla beraber Sayıştay Başkanlığına teslim edilir, 

 12. Döner sermaye işletmesinin mal ve hizmet alım ve satım iş ve işlemleri kamu 

ihale mevzuatına uygun yürütülür, 

Kaynakların Etkin Ve Verimli Kullanımı 

 1. Mali kaynaklar, öncelikli ihtiyaç planlaması çerçevesinde harcanır, 

2. Ayrıca; telefon, elektrik ve su ödemeleri zamanında yapılır, yakacak ve diğer 

alımlar zamanında ve ihtiyaca göre yapılır,  

 7. TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ: 

 MEBBİS altında bulunan ilgili modüllere (KBS) bilgi girişi zamanında doğru şekilde 

yapılır, Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü, 

Taşınır Mal İşlemleri (Taşınır Mal Yönetmeliği; Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği  

 1-Taşınır mal giriş işlemleri 

 Önceki yıldan devreden tüketim malzemelerinin giriş kaydı, 

 Yıl içinde alınan tüketim malzemelerinin giriş kaydı, 
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 Bağış veya yardım yoluyla edinilen taşınırları giriş kaydı, 

 İade edilen taşınırların giriş kaydı, 

 Devir alınan taşınırların giriş kaydı, 

 Sayım fazlası taşınırların giriş kaydı, 

 2-Taşınır mal çıkış işlemleri 

 Taşınır istek belgesinin düzenlenmesi, 

 Tüketim suretiyle çıkış kaydı, 

 Devir suretiyle çıkış kaydı, 

 Kullanılamaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedenleriyle çıkış 

kaydı, 

 3-Taşınır mal sayım işlemleri 

 4-Taşınır mal devir işlemleri 

 5- Taşınır mal yılsonu işlemleri 

Sorumluluk ve Görevliler ( Taşınır Mal Yönetmeliği Madde: 5) 

Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak 

edinilmesinden, kullanımından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve 

usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim 

hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Harcama Yetkilileri(Okul Müdürü) taşınır 

kayıtlarının bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının 

ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu, (görevlendirdiği) Taşınır Kayıt ve Kontrol 

Yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.  

Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp 

yapılmasını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan 

veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya 

yetkilidir.  

Kamu idarelerine ait taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kendilerine 

kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza 

etmek, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir 

şekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek 

zorundadırlar. 

Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına 

devredilemez. Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz konusu taşınırların ambara iade 

edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmez.  

Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin 

alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya 

file:///C:/Users/xx/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/J1F222X0/Taşınır%20Mal%20Yönetmeliği.docx


 

26 

yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında, Kamu Zararlarının Tahsiline 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, 

ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, Değer Tespit 

Komisyonu tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanmak suretiyle tahsil edilir.  

Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile 

usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz.  

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri(Taşınır Mal Yönetmeliği Madde: 6) 

 Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma 

unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu yönetmelikte belirtilen usule uygun 

şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Dış 

temsilciliklerde taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri misyon şefleri tarafından görevlendirilir. 

Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol 

yetkilisi görevlendirilebilir. (Taşınır Mal Yönetmeliği Değişik:08.11.2012-28461 RG) Kamu 

idarelerince ihtiyaç duyulması halinde birden fazla harcama biriminin taşınır kayıtları 

harcama birimleri itibarıyla ayrı ayrı tutulmak kaydıyla, bir taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi 

tarafından yürütülebilir. 

 Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.  

 Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve 

niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma 

verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.  

 Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, 

bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek(TaşınırMal Yönetmeliği 

Değişik:08.11.2012-28461 RG). (Ancak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem 

kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemelerinin kullanıma verilmesinde kesin kabul şartı 

aranmaz.) 

 Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri 

düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.  

 Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.  

  Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı 

korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.  

 Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları 

harcama yetkilisine bildirmek.  

 Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî 

stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.  
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 Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, 

sayımlarını yapmak ve yaptırmak.  

 Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.  

  Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine 

sunmak.  

 Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, 

kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan 

sorumludurlar.  

 Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve 

teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar. 

Defterler (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 9): 

 Tüketim Malzemeleri Defteri (Örnek: 1): Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (A) 

bölümünde yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için kullanılır.  

 Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek: 2): Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (B) 

bölümünde yer alan dayanıklı taşınırların kayıtları için kullanılır. Her bir dayanıklı 

taşınıra ait giriş ve çıkış kayıtları ayrı yapılır. 

 Müze Defteri (Örnek: 3): Bu defter, müzelerde sergilenen veya sergilenmek üzere 

muhafaza altında bulundurulan taşınırlar için tutulur.  Her bir taşınır için ayrı kayıt 

yapılır. 

 Kütüphane Defteri (Örnek: 4): Bu defter, kütüphanelerdeki yazma ve basma nadir 

eserler ile kitap ve kitap dışı materyal için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır. 

 Belge ve Cetveller (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde: 10).Taşınır işlemlerinde, işlem 

türüne göre aşağıda belirtilen belge ve cetveller kullanılır: 

 Taşınır İşlem Fişi (Örnek: 5; 5/A) 

 Zimmet Fişi (Örnek: 6; 6/A) 

 Taşınır İstek Belgesi (Örnek: 7) 

 Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: 8) 

 Taşınır Geçici Alındısı (Örnek: 9) 

 Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10) 

 Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (Örnek: 11) 

 Sayım Tutanağı (Örnek: 12) 

 Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Örnek: 13) 

 Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 14) 

 Taşınır Hesap Cetveli (Örnek: 15)  

 Taşınır Kesin Hesap Cetveli (Örnek: 16) 

 Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (Örnek: 17) 

 Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 18) 

 Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin 

bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde: 11). 
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 Taşınırların Giriş ve Çıkış İşlemleri ve Sicil Numarası Verilmesi: 

 Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması 

esastır. Taşınır kayıtları, yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir 

kaydın belgeye dayanır şarttır (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde: 12). Kamu idarelerince bütün 

taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Taşınır kayıtları, (Taşınır 

Mal Yönetmeliği Değişik:08.11.2012-28461 RG) harcama birimleri itibarıyla yönetim hesabı 

verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanır şarttır. 

 Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim 

alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine 

devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz 

hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok 

olma hallerinde çıkış kaydedilir (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde: 13). 

 Giriş ve çıkış kayıtları Taşınır İşlem Fişine dayanılarak yapılır (Taşınır Mal 

Yönetmeliği Madde: 13). 

 Taşınırların giriş ve çıkışlarıyla ilgili diğer hususlarda Taşınır Mal Yönetmeliğinin 13-

30. maddelerine göre işlem yapılır. 

 Taşınırların devir işlemleri Yönetmeliğin 33. maddesi; Kamu idareleri arasında 

bedelsiz devirler ise, Yönetmeliğin 31. maddesi hükümlerine uygun olmalıır. 

 Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından bir 

sicil numarası verilir. Bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma(barkot) 

suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilir. Fiziki veya kullanım özellikleri 

nedeniyle numaralandırılır mümkün olmayan taşınırlara bu işlem uygulanmaz (Taşınır Mal 

Yönetmeliği Madde: 36/1). 

 Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur. Birinci grup rakam, taşınırın Dayanıklı 

Taşınırlar Defterinde ayrıntılı izlenmek üzere kaydedilir taşınır kodundan; ikinci grup 

rakam, taşınırın giriş kaydedilir yılın son iki rakamından; üçüncü grup rakam ise taşınıra 

verilen giriş sıra numarasından oluşur (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde: 36/2). 

 Oda, derslik ve diğer bölümlerde yer alan dayanıklı taşınırlar, Yönetmelin 8 numaralı 

eki “Dayanıklı Taşınırlar Listesi”ne yazılarak, ilgili oda, derslik ve bölüm sorumlusuna 

“Devir Kurulu” tarafından devredilir ve anılan liste bulunur yere asılır (Taşınır Mal 

Yönetmeliği Madde:10). 

 Taşınırların Sayım İşlemleri (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde: 32). 

 Kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden 

ayrılmalarında, yılsonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda 

sayımı yapılır. 
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 Taşınır sayımları, harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin 

başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan 

sayım kurulu tarafından yapılır. 

 Sayım süresince, hizmetin aksamaması ve bozulabilecek nitelikteki taşınırlar için 

gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla, taşınır giriş ve çıkışları sayım kurulunun talebi üzerine 

harcama yetkilisince durdurulabilir. Sayım yapılırken gerekli önlemlerin alınması, sayım 

kurulunun görev ve sorumluluğu altındadır. 

 Sayım kurulu öncelikle, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisince ambarda bulunur veya 

ambardan çıktığı halde belgesi düzenlenmediği ve kayıtları yapılmadğı belirtilen taşınırlara 

ilişkin işlemlerin yaptırımını sağlar. Sayım Tutanağının "Kayıtlara Göre Ambardaki Miktar" 

sütunu, defter kayıtları esas alınarak doldurulduktan sonra ambarlardaki taşınırlar fiilen sayılır 

ve bulunan miktarlar Sayım Tutanağının "Ambarda Bulunan Miktar" sütununa kaydedilir.  

 Ambar sayım işlemleri tamamlandıktan sonra oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, 

garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar Dayanıklı Taşınır Listeleri ve 

bunların verilme sırasında düzenlenen Zimmet Fişleri esas alınarak sayılır ve sayım sonuçları 

Sayım Tutanağında gösterilir. Kullanım amacıyla kişilere zimmetle verilmiş olan taşınırlar 

için, sayım yapılmaksızın Sayım Tutanağının "Kayıtlara Göre Kişilere Verilen Miktar" 

sütunundaki bilgiler dikkate alınır.  

 Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasında fark bulunması halinde 

miktarlarında farklılık bulunan taşınırların sayımı bir kez daha tekrarlanır. Yine farklı çıkarsa 

bu miktar "Fazla" veya "Noksan" sütununa kaydedilir.  

 Sayım kurulunca, taşınırların fiili miktarlarının kayıtlı miktarlardan eksik olduğunun 

tespit edilmesi halinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi; fazla 

olduğunun tespit edilmesi halinde ise Taşınır İşlem Fişi düzenlettirilerek, defter kayıtlarının 

sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır.  

 Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneği, muhasebe kayıtlarının yapılır için 

muhasebe birimine gönderilir.  

 Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından 

Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Cetvel, sayım kurulu ile taşınır kayıt ve kontrol 

yetkilisi tarafından imzalanır. Bu Cetvel ve eki sayım tutanağı ile sayım sonuçlarına göre 

düzenlenen giriş ve çıkış belgeleri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin yılsonu hesabını 

oluşturur. 


