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2013-2014 ÖĞRETİM YILI 

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARI 

TEFTİŞ REHBERİ 

TANIMLAR 

MADDE 4 – (1) Bu Kılavuzda (ekleri dahil) geçen; 

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, 

Diğer personel: Kursta eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli, 

Dönem: Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin toplam süresini, 

Direksiyon eğitim simülatörü: Kursiyerlere, akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaşılmasını 

sağlamak amacıyla bilinçli araç kullanımının temel unsurlarını kazandırıp, gerçekçi bir trafik akışı 

ile eğitim almalarını sağlayan yazılım ve donanımı, 

Eğitim ve sınav çekicisi: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük 

taşımayan, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı, 

Eğitim personeli: Kursta görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici gibi 

görevlileri, 

Eğitim ve sınav kamyonu: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan 

ve yük taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı, 

Eğitim ve sınav motosikleti: İki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorlu araçları, 

Eğitim ve sınav otobüsü: Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka en az yirmi üç oturma yeri 

olan ve insan taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu 

taşıtı, 

Eğitim ve sınav otomobili: Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka en çok yedi oturma yeri 

olan ve insan taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu 

taşıtı, 

Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü, 

Kurs(MTSK): 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri 

kurslarını, 

Lastik tekerlekli traktör: Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen ancak ticari 

amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarını, 

Motorlu eğitim ve sınav bisikleti: Silindir hacmi 50 cm
3
 ü geçmeyen, içten patlamalı 

motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50’km den az olan bisikleti, 

Müdür: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun müdürünü, 
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Operatörlük belgesi: İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara, Bakanlık veya 

Bakanlıkça yetkilendirilen kurumlarca verilen belgeyi, 

Römork: Motorlu araçla çekilen, insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı, 

Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi, 

Şehirler arası karayolu: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen yerleşim yeri dışında motorlu araçların 

cins ve kullanım amaçlarına göre en çok hız sınırlarında sürülebileceği şehirler arası çift yönlü 

karayolları, bölünmüş yollar ve otoyolları, 

Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçları, 

Trafik: Yayalar, hayvanlar ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerini, 

Valilik: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun bulunduğu ilin valiliğini, 

Yıl: Değerlendirmeye esas işlemin başlangıcından itibaren geçen 12 aylık süreyi 

ifade eder. 

Motorlu taşıt sürücüleri kursu(MTSK): Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirerek sınav sonucu 

sertifika veren ve trafikle ilgili eğitim-öğretim yaptıran özel öğretim kurumlarını,  

Kursiyer: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunda öğrenim gören kursiyeri, 

 

Yönetmelik: Kendi ismini taşıyan yönetmeliği, 

 

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası: 506 :Bu Kanunda “Çalışma 

Bakanlığı” ve “Sosyal Güvenlik Bakanlığı” deyimleri; 01/12/1993 tarih ve 3918 sayılı Kanunla 

09/07/1945 tarih ve 4792 sayılı Kanuna eklenen Ek 2 nci madde  

ile “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.  

 

Kurum : Bu kanunda geçen (Kurum) deyimi (Sosyal Sigortalar Kurumu) anlamına gelir. 

 

İŞ KANUNU Kanun Numarası 8423 Içerisinde Geçen Tanımlar :  

 

Işçi Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye,  

 

Işveren,işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve 

kuruluşlara, iş Ilişkisi işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye  

 

Işyeri İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar 

ile işçinin birlikte örgütlendiği birime denir. İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik 

yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile 

dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve 

avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve 

araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. (Ek fıkra: 23/7/2010-6009/48 

md.; Mülga dördüncü fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.)   
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Işveren Vekili İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev 

alan kimselere, (İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan 

işveren sorumludur. Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar 

işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve 

yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.  

 

Asıl Işveren-Alt Işveren Ilişkisi : Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet 

üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile 

teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini 

sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiyi 

(bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş 

sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden 

alt işveren ile birlikte sorumludur. Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak 

çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde 

çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt 

işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan 

itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik 

nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.) 

ifade eder. 

 

NOT :  

 Köprü açılan klasör bozulmaması için gizlenmiştir. Klasör içerisinde oynama olduğu 

takdirde köprüler bozulmaktadır. 

 Köprü kurulan dosyalarda (genelde)sadece o maddeyi ilgilendiren bölümler 

alınmıştır. Ayrıca  Kullanılan kaynak belgeler tam metni ile bulunmaktadır. 

 

ÇALIŞMLARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ….. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

 

1. FİZİKİ  DURUM  :           SAYFA: 6 

1.1.Kurs Merkezi          6 

1.2. Kurum tabelaları          6 

1.3.  Koridor/koridorların düzeni ve Atatürk Köşesi     6 

1.4. Kurum adı           6 

       1.5. Kurumda Bulunacak Bölümler       6 

  1.6. Direksiyon Eğitim Alanı, Eğitim Araçları      6  

  1.7.Özürlülüler Için Rampa         6 

  1.8. Çalışma Saatleri          6 

  1.9. Sivil Savunma Önlemleri        6 

  1.10. Yangından Korunma Önlemleri       6 

  1.11. Türk Bayrağı Mevzuatını uygulama       6 

  1.12. Kurumda Genel Temizlik Tertip ve Düzen        

 

2. EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ :      SAYFA:   6-7 

2.1. Kursta Yaılan Teorik Ve Uygulamalı Dersler     6 

2.2.Ders Saat Sayilari Ve Işlenmesi       6 

 2.3. Çalışma Planları         7 

 2.4. Kursa Devam ve Disiplin        7 

 

3. BÜRO İŞLERİ  :     SAYFA:  7 

3.1. - Resmi Yazışmalar, Defter Dosya Ve Belgeler      7 

3.2. Defter ve Dosyalar Saklanması        7  

 3.3. Resmi Yazı ve Belgelerin duyurulması ve İmzalanması    7 

3.4. İlanlar ve reklâmlar         7 

3.5. İşten Ayrılma          7 

         

4. PERSONEL İŞLERİ  :     SAYFA: 7 

4.1.Kurumda Görevli yönetici, Eğitim ve (isteğe bağlı) Büro Personeli    7 

4.2.Kurs Personelinin görevlendirmeleri/görevden ayrılmaları      7 

4.3.Kimlik Kartı           7 

4.4.Eğitim Personeli Kılık Ve Kıyafetleri       7 

 

5.  KURSİYER İŞLERİ  :      SAYFA: 8 

5.1.Kursiyerler, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunda Kayıtlar   8  



5 

 

  

5.2 Kursiyerlerin Nakli          8 

5.3. Kursa devam          8 

5.4. Sertifika İşlemleri          8 

 

6. HESAP VE AYNİYAT İŞLERİ :    SAYFA: 8   

 

6.1.Ücretsiz okutulacak kursiyer        8  

6.2.Kurumlarda çalışanların iş sözleşmesi       8 

  6.3.Kurumda görev yapan personelin sosyal güvenlik ve özlük hakları   8  
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2013-2014 ÖĞRETİM YILI 

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARI 

TEFTİŞ REHBERİ 

 

1. FİZİKİ  DURUM  : 

1.1.Kurs Merkezi ruhsatta belirtilen adresinde ilgili mevzuatına uygun olarak faaliyetini yerinde 

sürdürür. Ö.Ö.K.K. Md.4-Ö.Ö.K.Y. Md:11-12. Kurum Binaları mevzuatına uygun olarak kullanılır. 

Ö.Ö.K.Y. Md.11/ç-12/3-19/1 

1.2. Kurum tabelaları mevzuatına uygun olarak yapılır ve yerlerinde bulundurulur. MEB.Kurum 

Tanıtım Yönetmeliği 

1.3.  Koridor/koridorlar amacına uygun olarak düzenlenir. Atatürk Köşesi bulunur. Ö.Ö.K.Y. Md.8  

4207 ve Başbakanlık 2009/13 sayılı genelge 

1.4. Bakanlıkça onayı alınan kurum adı kullanılır. Ö.Ö.K.Y.Md:7 

        

       1.5. Kurumda Bulunacak Oda, Derslik ve Bölümlerin Standartlara uygun olarak hazıralanır ve 

kullanılır. Ö.Ö.K.S.Y.Md.29 

 

  1.6. Direksiyon Eğitim Alanı, Direksiyon Eğitim Araçları ve Eğitim Araçlarında bulundurulması 

gereken araçlar bulundurulur ve kuullanılır. Ö.K.YS.Y.Md:31-32-33 Ek:1 

 

  1.7. Özürlülüler için binananın durumuna göre rampa bulunur. Ö.Ö.K.S.Y. Md:10 

 

  1.8. Çalışma Saatlerine uygun olarak ders saatleri belirlenip zamanında işlenir. MTSKYMd.20 

 

  1.9. Sivil Savunma Önlemleri alınır. Sivil Savunma ile ilgili Şahsi mükellefiyet, Tahliye ve 

Seyrekleştirme, Planlama ve diğer hizmetler Tüzüğü Md.62; Kamu Binaları Daire ve Müesseseler için Sivil 

Savunma Kılavuzu Md.112 ve MEB Savunma Sekreterliği 11/07/2000-836 tarih ve sayılı yazısı 

 

  1.10. Yangından Korunma Önlemleri alınır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,    

MEB Yangın Önleme, Söndürme Yönergesi 

 

  1.11. Türk Bayrağı Mevzuatına uygun olarak kullanılır. Türk Bayrağı Kanunu ve Türk Bayrağı 

Tüzüğü. 

 

  1.12. Kurumda Genel Temizlik Tertip ve Düzen sağlanır. Temizlik Rehberi     

 

 

2. EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ : 

2.1. Kursta; trafik ve çevre, ilk yardım ve araç tekniği dersleri teorik olarak uygulanır. Teorik 

derslerin eğitimi tamamlandıktan sonra direksiyon eğitimi dersine (uygulamalı) başlanır.  MTSKY Md.16 

2.2.Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6 saat 

teorik olarak verilir. Direksiyon eğitim derslerine ise direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan 

http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_ook_kurum.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_binakullanimi.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_kurumtanitim.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_kurumtanitim.doc
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/KURUM%20TANITIM%20YÖNETMELİĞİ.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_ook_koridor.doc
MTSK%20KILAVUZ%20VE%20EKLERİ/4207_Sayili_Kanun.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_2009_13.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_ook_adverme.doc
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ÖÖK%20Stand.%20Yön%20bölümler.doc
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ÖÖK%20Stand.%20Yön%20bölümler.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_ook_stand.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_ook_rampa.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_calismaders.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_madde62.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_madde112.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_yangin.doc
MTSK%20KILAVUZ%20VE%20EKLERİ/yangın%20yönergesi.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_turkbayragi.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_turkbayragi.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_temizlik.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_egitimogretim.doc
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trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında 

veya simülatör üzerinde devam edilir. MTSKYMd.5-6-7 

 

 2.3. Bakanlıkça hazırlanan teorik ve direksiyon eğitim ders Programları uygulaanmak üzere. çalışma 

planları yapılır. MTSKY Md.22-23, Ö.Ö.K.Y. Md.46/3-4 

 

 2.4. Kursa kayıt olan kursiyerlerin kursa devam etmeleri esastır. Devamları disiplin altına alınır. 

MTSKY Md:14-15 

 

3. BÜRO İŞLERİ  : 

3.1. - Resmi Yazışmalar mevzuatına uygun olarak yapılır. Yönetmelikte belirtilen defter dosya ve 

belgeler kullanılır. Resmi Yazışmalar Yönetmeliği. MTSKYMd.41 

  

 3.2. Defter ve Dosyalar Yönetmeliğinde belirtilen uygun sürelerde saklanır. Devlet Arşiv Hizmetleri 

Hakkında Yönetmeliği  M.T.S.K.Y.Md:42 

 

 3.3. Kurumun açılışından sonraki Tebliğler Dergileri basılı veya elektronik ortamda bulundurulur. 

Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda 

yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili 

yeri imzalar ve uygularlar. MEB Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliği Md.7 

3.4. İlanlar ve reklâmlar için dosya açılır. Kurslar, ancak amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklâm 

ve ilân verilir. Ö.Ö.K.K. Md.11 

3.6. İşten Ayrılma (var ise) mevzuatına uygun olarak yapılır. Ö.Ö.K.Y. Md.44 

 

4. PERSONEL İŞLERİ  : 

4.1.Kurumda yönetici, eğitim ve (isteğe bağlı) büro personeli görevlendirilir. ( ÖÖKK, Md: 9; MEB 

ÖÖKY, Md: 25). 

4.2.Kurs Personelinin görevlendirmeleri/görevden ayrılmaları  yapılır. görev,yetki ve 
sorumluluklar belirlenir.  (MTSKY, Md: 24-27), (MEB ÖÖKY, Md: 24-45). 
 

4.3.Kurumlarda görev yapan eğitim personeli ile diğer personele kimlik kartı düzenlenir ( ÖÖKY 
Mad.65). 
 

4.4.Eğitim personeli ve kursiyerlerin kıyafetlerinin sade ve temiz olması gerekir. (ÖÖKY, Md: 64). 

 

5.  KURSİYER İŞLERİ  :  

5.1.Kursiyerler, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursuna Kayıt Formunu (EK-1) kurs müdürünün 
gözetiminde doldurup 11 inci maddede belirtilen belgelerle kurs müdürlüğüne müracaat ederek kayıtları 
yapılır (MTSKY, Md:11, 12). 
 

5.2. Gerekli durumlarda kursiyerlerin nakli yapılabilir M.T.S.K.Y.Md:13 

5.3. Kursa kayıt olan kursiyerlerin kursa devam etmeleri esastır M.T.S.K.Y.Md:14-15 

5.4.Teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı sağlayan klursiyerlere sertifika düzenlenir ve verilir 

M.T.S.K.Y.Md:37-40 

 

http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_sertifikaegitim.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_program.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_devam.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_resmiyazisma.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_disiplin.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_da_hizmet.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_da_hizmet.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_td_yayin.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_ook_ilanreklam.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_ook_istenayrilma.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/ook_madde9.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_ook25.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_ook_gorevlendirme.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_ook_personel.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_ook_kimlik.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_ook_kimlik.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_ook_kilik_kiyafet.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_kursiyer.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_nakil.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_disiplin.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mtsk_sertifika.doc
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7. HESAP VE AYNİYAT İŞLERİ : 

 

6.1.Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı ve dağılımına dikkat edilerek, başvuruları 

alınır, iş ve işlemler yürütülür .Ö.Ö.K.Y.Md:57-61 

 

6.2.Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu 

temsilcisi arasında iş sözleşmesi yapılır (Ö.Ö.K.K.Md: 9), ( Ö.Ö.K.Y. Md. 26 -29). 

  6.3.Kurumda görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler sosyal güvenlik ve 

özlük hakları yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümlerine tabi 

olup (Ö.Ö.K.K. Md: 9), sigorta işlemleri ilgili yönetmelik hükümlerine  uygun olarak yapılır ve sigorta 

primleri zamanında yatırılır (Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği). 

 

 

 

http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/ook_yonetim_ucretsiz.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/ook_madde9.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/ook_yonetim_gorevlendirme.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/506.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/4857.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/ook_madde9.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/SSK.doc

