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REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 

REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ 

 

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; karşılaştırılması, 

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

rehberlikte bulunulması, değişim ve gelişim için öneriler getirilmesi ile izlenmesi sürecidir. 

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 almaktadır. Bu 

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

Hükmünde Kararnamenin 41/3. maddesi doğrultusunda, İl Eğitim Denetmenleri  Başkanlığı 

ildeki her derece ve türdeki örgün yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe MEM’ de rehberlik, 

işbaşında yetiştirme,denetim,değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri ile 

ilgili  her türlü faaliyet ve işlemleri yürütür. 

                Türk Eğitim Sistemi içinde  Eğitim Denetmenleri Başkanlığı,  dünyanın hızla 

değişen ve yenileşen şartları gereği, plânlı bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığımızın direktifleri, 

mevzuatları doğrultusunda yenileşme ve önemli hamleler gerçekleştirme gayreti içindedir. 

Çünkü yenileşmenin, plânlı bir değişme olduğuna inanmaktadır. Bu bağlamda; “Denetim 

sisteminin güçlendirilmesi” amacına yönelik olarak denetim hizmetlerinin akreditasyonu 

kapsamında, performans – etkinlik-verimlilik ve geliştirmeye yönelik kurumsal denetim 

standartlarının oluşturulması ve uygulamaya konulması amaçlanmıştır. Değişen ve gelişen 

şartlara göre sorunları belirlemek, çözümünü ortaya koyabilmek, mevcudu iyileştirmek ve 

performansı yükselterek kaliteyi arttırmak, kamu kaynaklarını daha etkin, verimli ve yerinde 

kullanılmasını sağlamak, kurum ve kurumdaki hizmet veren ve de hizmet alan insan 

kaynaklarının gelişimleri  öncelikli hedeflerdir. Günümüzde denetim anlayışındaki değişme 

ve gelişmeler, genel denetim esaslarının yeniden ele alınmasını zorunlu hale getirmiş, bu 

anlayıştan hareketle, “Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Rehberlik ve Denetim 

Rehberi” hazırlanmıştır.  Millî Eğitim camiasına faydalı bir kaynak olmasını dileriz. 

 

 

       Bektaş GÜLNAR                            Erol KAYA                    Abdulsamet TADİK 
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A. AMAÇ,  KAPSAM,  DAYANAK VE TANIMLAR 

 

Amaç:Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul ile kurumlarda çalışan görevlilerin 

rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma 

hizmetleri ile ilgili  her türlü faaliyet ve işlemlerinde  uygulanacak esasları belirlemektir. 

Kapsam:Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul ile kurumlarda çalışan görevlileri 

kapsar. 

Dayanak:Anayasa’nın 42.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. maddesindeki, “Eğitim-öğretim 

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

denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur.” 

 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 41/3.Maddesi doğrultusunda, İl Eğitim Denetmenleri  Başkanlığı ildeki her 

derece ve türdeki örgün yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe MEM’ de rehberlik, işbaşında 

yetiştirme,denetim,değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri ile ilgili  her 

türlü faaliyet ve işlemleri yürütür;  süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç 

ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak 

ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek 

ilgili birimlere ve kişilere iletmekle görevlidir; 

           5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 11.Maddesindeki, “Kurumlar ve bu 

kurumlarda görevli personel, Bakanlığın denetimi ve gözetimi altındadır”;  

           5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 59.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 olmadığını da tespit ederek, 

sigortasız çalıştırılanları kuruma bildirmek zorundadır.” hükümleri denetimin dayanağını 

teşkil etmektedir. 

 

Tanımlar (Genel): 

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

yapılmakta olan işlerin; kaynak, imkân 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 sürecini, 

Rehberlik: Bakanlığın görev alanına giren konularda ildeki her derece ve türdeki örgün ve 

yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe MEM’deki personeline, özel eğitim ve öğretim 

kurumlarına  faaliyetlerinde yol göstermek, programlar oluşturmak, eğitim-öğretim ile diğer 

çalışma ve uygulamalarda, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını 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 bütününü, 

Denetim Emri: Yapılacak rehberlik ve denetimle ilgili olmak üzere, İl Eğitim Denetmenleri  

Başkanlığı’nın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik Onayı’na dayalı olarak hazırladığı ve 
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ilgili Denetmenlere  verdiği/duyurduğu rehberlik ve denetim işlemine ait görevlendirme 

talimatı, 

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

denetiminde görevlendirilen denetmenlerin  çalışmalarını planlayan, denetim emrindeki 

hususların yerine getirilmesini sağlayan ve denetim grubunu  temsil eden denetmendir. İl 

Eğitim Denetmenlerinin çalışma alanlarını belirleyen onaylı grupları, 

Denetim Öncesi Hazırlık Toplantısı: Denetim öncesinde Denetim Grup Başkanının 

başkanlığında çalışma gruplarıyla yapılan toplantıyı, 

Çalışma Planı: Denetim grubunca, denetlenecek okul/kurum ile ilgili rehberlik ve denetim 

faaliyetlerini ve süresini gösteren planı, 

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

bilgileri içeren değerlendirmeleri, 

Değerlendirme Toplantısı: Denetim sonunda bulgu ve önerilerin ilgililerle paylaşıldığı 

toplantıyı, 

Rapor: Denetmenlerin, rehberlik ve denetim raporlama standartlarına göre düzenlediği 

raporu, 

Raportör: Rapor yazımını gerçekleştiren denetmen veya denetmenleri, 

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

ayrıntılı çalışmaları içeren ve zaman çizelgesine bağlanan planı, 

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

denge/standart sağlamak için kamunun öncülüğünde yeni işleyişin yöneltileceği görevleri, 

 
Özel Eğitim Alanında Tanımlar 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi: Bireylerle ilgili özel eğitim ( zihinsel yetersizlik, otizm, 

görme kaybı, işitme kaybı, bedensel yetersizlik vb. ) veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık 

konularında yardıma ihtiyaç duyulduğunda başvurulabilecek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

ücretsiz destek veren kurumları, 

Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve 

pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil 

olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek 

eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

BEP: Bireyselleştirilmiş eğitim programını, 

Birden fazla yetersizliği olan birey: Birden fazla alanda görülen yetersizlik nedeniyle özel 

eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

Bireysel gelişim raporu: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki 

özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine ilişkin değerlendirme sonucunu 

gösteren raporu, 

Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Bireyin zihinsel yetersizliği yanında 

başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik 

becerileri kazanamaması nedeniyle yaşam boyu bakım ve gözetime ihtiyacı olan bireyi, 

Destek eğitim hizmeti: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tıbbî ve eğitsel değerlendirme ve 

tanılama sonucunda belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine, ailelerine, 

öğretmenlerine ve okul personeline uzman personel, araç-gereç, eğitim ve danışmanlık 

hizmetleri sağlamayı 

Destek eğitim odası: Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler 

ile üstün yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi 

için düzenlenmiş ortamı, 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan birey: Yaşına ve gelişim seviyesine 

uygun olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerini en 
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az iki ortamda ve altı ay süreyle gösteren, bu özellikleri yedi yaşından önce ortaya çıkan, özel 

eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

Dil ve konuşma güçlüğü olan birey: Dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki 

güçlük nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

Duygusal ve davranış bozukluğu olan birey: Yaşına uygun olmayan sosyal ve kültürel 

normlardan farklı duygusal tepki ve davranışlar göstermesi nedeniyle özel eğitim ve destek 

eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

En az sınırlandırılmış eğitim ortamı: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin; toplumla 

bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal, öz bakım, dil ve iletişim alanlarındaki davranışlar 

ile düzeyine uygun akademik ve mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla destek 

eğitim hizmetlerinin de verildiği ve mümkün olduğunca yetersizliği olmayan akranlarıyla bir 

arada olmasını sağlayan en uygun eğitim ortamını, 

Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen (gezici öğretmen): Özel eğitime ihtiyacı olan 

bireyler için evde, hastanede, okul ve kurumlarda eğitim ve destek eğitim hizmetlerini 

yürütmekle görevlendirilen görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenini, 

Görme yetersizliği olan birey: Görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından dolayı 

özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve 

pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim 

hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan bireyi, 

İşitme yetersizliği olan birey: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybından dolayı 

konuşmayı edinmede, dili kullanma ve iletişimde yaşadığı güçlükler nedeniyle özel eğitim ve 

destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve 

pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş 

becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç 

duyan bireyi, 

Ortopedik yetersizliği olan birey: Hastalıklar, kazalar ve genetik problemlere bağlı olarak 

kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi sonucunda meydana gelen hareket 

ile ilgili yetersizlikler nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

Otistik birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki 

sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel eğitim ile 

destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

Özel eğitim okul ve kurumları: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere hizmet veren, özel 

olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemlerin 

uygulandığı, Bakanlığa bağlı her tür ve kademedeki yatılı ve gündüzlü resmî ve özel okul ve 

kurumları, 

Özel eğitim sınıfı: Okul ve kurumlarda, durumları ayrı bir sınıfta eğitim görmeyi gerektiren 

öğrenciler için yetersizlik türü, eğitim performansları ve özelliklerine göre açılan sınıfları, 

Özel eğitim: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak 

için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu 

bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki 

yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi, 

Özel eğitime ihtiyacı olan birey: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim 

yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi, 

Özel öğrenme güçlüğü olan birey: Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için 

gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, 

konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapma 

güçlüğü nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 
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Serebral palsili birey: Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında meydana gelen 

beyin hasarının neden olduğu kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde 

yetersizliğinden dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

Süreğen hastalığı olan birey: Sürekli ya da uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı 

nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

Tanılama: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile 

yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel özelliklerinin ve ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbî, 

psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecini, 

Uzaktan öğretim: Bilişim teknolojileri kullanılarak belirli bir mekândan bağımsız olarak 

yapılan öğretimi, 

Üstün yetenekli birey: Zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel akademik 

alanlarda akranlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren bireyi, 

Zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma 

altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde 

eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde 

ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyi, 

 Engellilik kavramı: 5378 Sayılı Kanun’un 3. Maddesinde: “Doğuştan veya sonradan bir 

nedenle, bedensel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi 

nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri 

olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan 

kişiyi, 

Aile eğitimi: Engelli bireyin eğitim sürecine doğrudan katılan bireylere özür ve yetersizliğe 

ilişkin bilgi verme, yasal hak ve sorumluluklarını bildirme, psikolojik danışma ve rehberlik 

çalışmaları yapma, engelli bireyin özel eğitime ilişkin gereksinimlerini belirleyerek ailelerin 

eğitime aktif katılımlarını arttırmaya yönelik yapılan çalışmaları, 

Bireysel eğitim: Özel eğitime ihtiyacı olan engelli bireylerin gelişim ve bireysel yeterlilikleri 

dikkate alınarak, özür grupları ve dereceleriyle özür niteliğine göre belirlenmiş destek eğitim 

programları doğrultusunda engelli birey için hazırlanmış ve birebir yapılması gereken eğitimi, 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi: Özel eğitime ihtiyacı olan engelli 

bireylerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları 

doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla oluşturulan birimi, 

Ders: Engelli birey için destek eğitim programlarında belirtilen eğitim ortamlarında 

gerçekleştirilen en az kırk beş dakikalık bireysel veya grup eğitim süresini, 

Destek eğitim hizmeti: Sağlık Kurulu raporuyla engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim 

değerlendirme kurulu kararı ile destek eğitim programlarından yararlanması uygun görülen 

bireylere verilen eğitimi, 

Destek eğitim programı: Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde ve 

özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde destek eğitimine ihtiyacı olan bireylerin özür 

grupları, dereceleri ve özür niteliği ile bireysel gelişim yeterlilikleri dikkate alınarak 

hazırlanmış ve Bakanlıkça onaylanmış eğitim programını, 

Grup eğitimi: Özür grupları, özür niteliği ve derecesi, engellinin takvim yaşı ve gelişim 

özellikleri ile destek eğitim programı ve modülleri dikkate alınarak birden fazla bireyden 

oluşturulan gruplara verilen eğitimi, 

İş takvimi: Özel eğitim okulu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezince bir sonraki ayda 

yapılacak destek eğitime başlamadan önce hazırlanan, engelli bireylerin bireysel ve/veya grup 

ders eğitimlerinin gün ve saatlerinin yer aldığı takvimi, 

Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu: Özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından 

yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel eğitimine ihtiyacı olduğu belirlenen 

bireyler için düzenlenen raporu 
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Özel eğitim okulu: Engelli bireylere hizmet veren, özel olarak yetiştirilmiş personelin 

bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı; özel eğitim anaokulu, ilkokulu, 

ortaokulu, meslek lisesi, mesleki eğitim merkezi(okulu) ve iş uygulama merkezini, 

Özel eğitim ve rehabilitasyon: Dil ve konuşma güçlüğü,  zihinsel,  fiziksel, duyusal, sosyal, 

duygusal ve davranış problemlerine sahip engelli bireylerin engellilik  hâlini ortadan 

kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye 

çıkarmak  ve topluma uyumlarını sağlamak,  temel  öz bakım becerilerini, bağımsız yaşam ve 

mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan çalışmaların tümünü, 

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi: Özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından 

yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda destek eğitimine ihtiyacı olduğu 

belirlenen engelli bireylere destek eğitimi hizmeti veren özel öğretim kurumunu, 

Engelli birey: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlikleri açısından 

akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren görme, işitme, dil ve konuşma, 

spastik, zihinsel, ortopedik ve ya ruhsal engelli olan bireyleri, 

Engelli Birey Modülü: Özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 

devam eden engelli bireyler ile eğitim personeli ve kuruma ait verilerin merkezî bir veritabanı 

havuzunda toplandığı ve internet üzerinden güvenilir şekilde yürütülmesi için yapılan yazılım 

programını ifade eder. 

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

esas almak, 

e) İşbirliği ve katılımı öngörmek, 

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

g) Personelin mesleki yeterliğini geliştirmek, 

ğ) Objektif olmak, 

h) Gelecek yönelimli olmak, 

ı) Etkililik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarını dikkate almak, 

i) Millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olan Türkçenin doğru kullanılması 

hususunda gerekli duyarlılığı göstermek, 

 

C- REHBERLİK VE DENETİM ESASLARI 

 

I. REHBERLİK VE DENETİM SÜRECİ PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ 

 ÇALIŞMA GRUP BAŞKANI VE DENETMENLERİN GÖREVLERİ 

1.1. Çalışma Grup Başkanının Görevleri: 

a) Denetim grubuyla çalışma planını hazırlayarak Eğitim Denetmenleri Başkanlığına sunar. 

b) Çalışmaların, rehberlik ve denetim ilkelerine göre yürütülmesini sağlar. 

c) Denetim grubuyla birlikte değerlendirme toplantılarının yapılmasını sağlar. 

ç) Raporun, rehberlik ve denetim raporlama standartlarına uygun olarak yazılmasını sağlar. 

d) Denetim grubunca tespit edilen ve ivedi olarak iletilmesi gereken hususlar ile mahallen 

giderilmesi gereken konuları yazılı olarak Eğitim Denetmenleri Başkanlığına bildirir. 

e) Belirlenen süre içinde raporun Eğitim Denetmenleri Başkanlığa ulaşmasını sağlar. 
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1.2. Denetmenlerin Görevleri 

a) Rehberlik ve denetim çalışmalarında mesleğin gerektirdiği özeni ve titizliği gösterir. 

b)Rehberlik ve denetim sırasında denetim yapacağı yönetici, öğretmen ve diğer personelin 

listesini hazırlar ve gerekli çalışma planını yapar. 

ç) Rehberlik ve denetimlerde hizmetlerin süreç ve sonuçlarının mevzuata uygunluğunu 

kontrol eder, tespit ettiği özellik arz eden hususları grup başkanına bildirir. 

d) Rehberlik ve denetimler sırasında mevzuatta bulunmayan, yoruma açık vb. hususlarla 

karşılaşması durumunda görüş belirtmeden önce, tereddüde düşülen konuyu grupla 

değerlendirildikten sonra ilgililere açıklamalarda bulunur. 

e) Rehberlik ve denetimlerde görevli olduğu alan/bölümle ilgili föyünü raporlama 

standartlarına uygun olarak hazırlar. 

f) Raporu, rehberlik ve denetim raporlama standartlarına uygun olarak yazar. 

 

2. ÖN ÇALIŞMA 

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. 

Çalışma grubu/Denetmenlerin denetim görev yazısında belirtilen hususlarla ilgili rehberlik ve 

denetim öncesi çalışma yapması esastır. 

2.1. Bilgi Toplama/Ön Araştırma 

Denetmen gerçekleştireceği rehberlik ve denetim öncesinde ihtiyaç duyabileceği bilgileri 

toplayarak bir ön araştırma yapar. Bu kapsamda; 

 

 

 

 

 

eriler, 

Bakanlık veri tabanı ile Rehberlik ve Denetim Bilgi İşlem 

Sisteminden (REDBİS) elde edilen bilgiler, 

 

2.2. Rehberlik ve Denetim Amaçlarının Belirlenmesi 

Denetmen Çalışma Grubu/Denetmen, ön çalışma ve bilgi toplama/ön araştırma sonucunda 

elde ettiği verilere dayalı olarak, kurumda yapılacak rehberlik ve denetimin amaçlarını belirler 

ve çalışma planında gösterir. v.b. gibi hususlar denetmen tarafından değerlendirilir. 

 

3. PLANLAMA TOPLANTISI 

 

3.1. Potansiyel Sorunlu Alanların Belirlenmesi (Risk Değerlendirmesi) 

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

potansiyel sorunlu alanlar belirlenir. Okul/kurumda tespit edilen potansiyel sorunlu alanlar 

etki düzeyine göre öncelik sırasına konur. 

3.2. Rehberlik ve Denetim Planının Grupça Hazırlanması 

Görev emri ile ön çalışma sonucunda elde edilen verilere dayalı olarak, rehberlik ve denetim 

çalışma planı hazırlanarak Denetim Grup Başkanı tarafından Eğitim Denetmenleri 

Başkanlığına sunulur. 
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4. ALANDA REHBERLİK VE DENETİM UYGULAMASI 

 

4.1. 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 son üç yıl dikkate alınır. 

4.2. 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. 

4.3. Bulguların Elde Edilmesi ve Önerilerin Geliştirilmesi 

Denetim grubu,  elde ettiği bulguları değerlendirerek, okul yönetimi ve çalışanlarına katkı 

sağlayacak, okulun/kurumun performansını artıracak öneriler geliştirir. Denetmen, denetim 

sonucunda ortaya koyduğu bulgu ve görüşlerini yeterli kanıtlarla desteklemek durumundadır. 

4.4. Bulguların Denetlenen Kurumla Paylaşılması 

Denetim grubu, denetim çalışması kapsamında elde edilerek değerlendirilen bulguları kapanış 

toplantısında görüşülmek üzere denetlenen kurum yönetimi ve gerektiğinde çalışanlarıyla 

paylaşır. 

4.5. Rehberlik ve Denetim Sonu Toplantısı 

Denetim sonucunda elde edilen sonuç ve öneriler kapanış toplantısında görüşülerek 

değerlendirilir. 

 

II. PERSONEL REHBERLİK ve DENETİM RAPORLAMA STANDARTLARI 

 

      1.PERSONEL REHBERLİK VE DENETİM RAPOR ÇEŞİTLERİ 

 

1.1. Personel Değerlendirme Raporu 

Yönetici, öğretmen ve diğer personelle ilgili değerlendirmenin rehberlik ve denetim 

raporlarında yapılması esas olmakla birlikte; rehberlik ve denetim esnasında veya dışında 

gerektiren durumlarda yönetici, öğretmen ve diğer personel hakkında düzenlenen rapordur. 

1.2. İnceleme Raporu 

İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığının görev alanına giren konularda yapılan inceleme ve 

araştırma sonucunda düzenlenen rapordur. 

 

2. RAPORLAMA İLKELERİ 

 

Rehberlik ve denetim raporu düzenlenirken aşağıdaki ilkeler gözetilir: 

1. Raporda rehberlik ve denetimin amacı, kapsamı, tespitler, potansiyel sorunlu alanlar ile 

öneriler ve sonuçlar belirtilmelidir. 

2. Raporlardaki ifadeler, doğru, tarafsız, yapıcı, açık ve anlaşılır olmalıdır. 

3. Daha önceki raporlarda yer alan tespit ve önerilere yer verilmelidir. 

5. Raporlar belirlenen süre içerisinde tamamlanarak sunulmalıdır. 

6.İşin gereğine göre ihtiyaca hizmet edeceği düşünülen ve zamanlama gereği öncelikle 

bildirilmesi gereken hususların varlığı halinde esas rapor düzenlenene kadar ara raporlar 

düzenlenebilir. 

7. Rapora dayanak teşkil edecek dokümanlar rapora ek yapılmalıdır. 

8.Denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen iyi örnek teşkil edecek uygulamalara yer 

verilmelidir. 

9.Başkanlıkça veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü/Eğitim Denetmenleri Başkanlığınca 

belirlenecek sayıda rapor düzenlenmelidir. 

10. Raporun düzenlenmesi, sunulması ve saklanmasında gizlilik ilkesi gözetilir. 
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11. Raporlarda mevcut durum hususu özetlendikten sonra; tespit, öneri, görüş vekanaatler 

kanıtlara ve mevzuata dayandırılarak açıklanmalıdır.  

12. Rapor yazımında imla kurallarına uyulmasına özen gösterilir. 

 

3. RAPOR YAZIM İLKELERİ 

Raporun yazılması sırasında aşağıdaki ilkeler gözetilmelidir. 

Doğruluk; Raporun gerçeklere dayanmasını ifade eder. Bu amaçla rapora ait bilgiler, çalışma 

kâğıtları ve denetim bulgularının yer aldığı denetim dosyasından elde edilir. 

Tarafsızlık; Gözlem, tespit, sonuç ve önerilerin gerçeğe dayalı, çarpıtmadan uzak 

veönyargısız olarak ortaya konulmasını ifade eder. 

Açıklık; Raporun yeterli bilgiyi anlaşılır şekilde ortaya koymasını ifade eder. 

Ölçülebilirlik; Raporda getirilen tekliflerin, önerilerin, yorumların karşılaştırılabilir 

verakamsal olarak ortaya konmasını ifade eder. 

Özlük (Kısalık); Anlatılmak istenen ifadelerin uzun ve bağlantılı cümlelerden ziyade kısa, 

anlaşılabilir olarak ortaya konulmasıdır. 

Yapıcılık; Kişileri ve geçmişi eleştirmekten ziyade geleceğe ışık tutan iyileştirmeye yönelik 

sistemi değerlendiren ifadelerden oluşmalıdır. 

Tamlık; Raporu okuyan herkesin yeni bir açıklama duymadan anlayabileceği 

şekildeyazılmasını ifade eder. 

Zamanlılık; Raporun idarenin işini kolaylaştıracak, ona değer katacak yeterli bir 

zamaniçerisinde düzenlenmesini ve sunulmasını ifade eder. 

Kararlılık (Çözüm); Raporun yapılan tespitler doğrultusunda neyin, nasıl ve ne zaman 

düzeltilebileceğini gösteren önerileri içermesini ifade eder. 

 

4. RAPOR EKLERİ 

Rapora eklenmesi gereken belgeler ek listesi yapılarak rapora eklenir. 

 

5. REHBERLİK VE DENETİM RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE EĞİTİM 

DENETMENLERİ BAŞKANLIĞA SUNULMASI 

Rehberlik ve denetim raporu, yeterli sayıda hazırlanarak ve varsa ekleriyle birlikte rehberlik 

ve denetim tamamlandıktan sonra en kısa sürede (azami 15 gün) içerisinde Eğitim 

Denetmenleri Başkanlığa sunulur. Rehberlik ve denetim sonunda “Denetim/Rehberlik Tebliği 

hazırlanılarak kuruma bilgi ve gereği için bildirilir. 

 

6. ARA RAPOR 

Eğitim Denetmenleri Başkanlığın isteği üzerine, ivedi olarak işlem yapılması gereken 

hususların iletilmesi, denetim faaliyetiyle ilgili ortaya çıkan bir değişikliğin bildirilmesi veya 

görevin uzun bir süre devam etmesi ve acil olarak önlem alınması gerekmesi halinde Eğitim 

Denetmenleri Başkanlığın bilgilendirilmesi amacıyla ara rapor yazılabilir. Ara rapor, belli bir 

şekil şartına tabi değildir. Ancak ara rapor yazılması rehberlik ve denetim sonunda rapor 

yazılması ihtiyacını ortadan kaldırmaz. 

 

III. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

1. Rehberlik ve denetim raporu Eğitim Denetmenleri Başkanlığınca denetlenen kuruma 

gönderilir. 

2. Rehberlik ve denetim raporları, ilgili birim ve kuruma gönderildiği tarihten itibaren bir ay 

içerisinde raporda getirilen tespit ve öneriler doğrultusunda kurumsal ve bireysel gelişim 

planları hazırlanarak Eğitim Denetmenleri Başkanlığına gönderilir. 
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 3.Eğitim Denetmenleri Başkanlığı ve Eğitim Denetmenleri grup başkanı ve üyelerince süreç 

izlenir ve değerlendirilir. İzleme ve değerlendirme, konunun özelliğine göre yeni bir rehberlik 

ve denetim çalışması olarak yürütülebilir. Rehberlik ve denetim uygulamaları sırasında 

gelişim planı denetmenlerce incelenerek değerlendirilir. 

 

D. OKUL/KURUMU PERSONELİ REHBERLİK VE DENETİM RAPORU 

 

1. YÖNETİCİ PERSONELİN REHBERLİK ve DENETİMİNDE UYGULANACAK 

ESASLAR 

Personel denetim faaliyetinden beklenen katma değerin sağlanabilmesi için denetimin aşağıda 

yer verilen esaslara ve süreçlere uygun olarak yürütülmesi sağlanmalıdır. 

 

Yönetici personel için; 

 

 

rformans Ölçütlerine ve Kalite Standartlarına, 

re değerlendirme yapılır. 

 

rum denetim 

raporunun personel denetimi bölümünde yer verilir. 

 durumunda; 

suç teşkil etmemek kaydıyla bazı yetersizliği ve geliştirmeye ihtiyaç duyulan alanları tespit 

edilen personel için, personelin geliştirilmesine yönelik öneriler kurum denetim raporunun 

personel denetimi bölümünde açıklanarak yer verilir. Bunun dışında, suç teşkil eden 

hususlarla karşılaşılması halinde rehberde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde inceleme ve 

soruşturma işlemleri yürütülür. Rehberin ekindeki formlar, ilgili personel için düzenlenerek 

inceleme soruşturma raporuna eklenir. 

gittiği ilçe ve eğitim bölgesinde denetime alınan okul/kurumdaki personel ile ilgili rehberlik 

ve denetim faaliyetini yürütür. 

yetiştirilmesi amacıyla aday personele, hizmet süresi az olan çalışanlara, Performans Yönetim 

Sisteminden alınan bilgilere göre ve ön çalışma sonucu denetlenme ihtiyacı ortaya çıkan 

personele öncelik vererek rehberlik ve denetim faaliyetini yürütür. 

 

2. YÖNETİCİ PERSONEL REHBERLİK VE DENETİM UYGULAMALARI 

 

2.1. YÖNETİCİ PERSONEL REHBERLİK VE DENETİMİNİN YÜRÜTÜLMESİ 

 

Denetimde esas olan tanılama, değerlendirme, düzeltme ve geliştirme faaliyetleridir. 

Denetimlerde grup çalışması, mesleki gelişim ile olumlu insan ilişkilerinin ön planda olduğu 

planlanmalar yapılmalı ve denetim görenlerle paylaşılmalıdır. Bu planlama oluşabilecek yeni 

durumlara göre esnek yapıda hazırlanmalıdır. 

2.1.1. Ön Çalışma ve Bireysel Çalışma Planı 

Denetim faaliyeti ön çalışmayla başlar. Bu çalışmanın amacı, denetmenin yapacağı bireysel 

denetim faaliyeti için gerekli bilgiyi elde etmesine yardımcı olmaktır. Ön çalışma; denetim 

amaçlarının ve yönteminin belirlenmesi, bilgi toplama/ön araştırma ve ön görüşme 

safhalarından oluşur. Elde edilen bilgiler ışığında denetim amaçları kesinleştirilir, potansiyel 
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sorunlu alanlar ile denetim kapsamı belirlenerek denetlenecek personel listesini de içeren 

Bireysel Çalışma Planı hazırlanır. 

 

2.1.2. Bilgi Toplama/Ön Araştırma 

Denetim faaliyetinin amacına uygun olarak denetmen, gerçekleştireceği denetim öncesinde 

ihtiyaç duyabileceği bilgileri toplayarak bir ön araştırma yapar. Söz konusu bilgilere 

ulaşabilmek için; 

 

 

 

-soruşturma ve ceza durumu, 

 

 

 

Bakanlık bilgi işlem sisteminden elde edilen bilgiler, 

denetmen tarafından değerlendirilir. 

Bu ve benzeri konularda denetmenin denetim yöntemine yönelik kişiye özgü çalışma yaparak 

bunları kayıt altına alması denetimin verimliliğini arttıracaktır. 

 

2.1.3. Denetim Öncesi Görüşme/Toplantısı 

Denetmen, denetimin başlangıcında denetime alınan personel ile bir ön görüşme/toplantı 

yapar. Bu görüşmede; personel denetiminin amaç ve hedefleri, kapsamı ve tahmini süresi, 

denetim sırasında çalışanlardan beklentiler, ön araştırma sonucunda elde ettiği bulgularına 

göre istenilecek bilgi/belgeler, denetlenenlerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 

denetmenlerin yürüteceği rehberlik alanları görüşülür. 

 

2.1.4. Denetim Esnasında Oluşabilecek Risk Alanların Belirlenmesi 

Denetmen, bilgi toplama ve ön araştırma aşamasını tamamladıktan ve denetlenecek 

personelile denetim öncesi görüşmesini gerçekleştirdikten sonra, denetlenecek birimdeki 

personelin potansiyel sorunlu alanları ile denetim esnasında oluşabilecek riskleri belirler. Bu 

sorun alanlarının belirlenmesinde ilk adım, denetlenecek birim personelinin çalışma veriminin 

ortaya konması amacıyla, birim tarafından üretilen iş ve işlemlere ilişkin süreçler ve bu 

süreçler arasındaki ilişkiler tespit edilir. Daha sonra, belirlenen bu temel süreçlerdeki risklerin 

varlığı araştırılır.  

    Risklerin varlığına ilişkin bazı göstergelerden örnekler; 

 

 

 

ının başka birim ya da kuruluşlarla ilişkili olması 

durumunda koordinasyon eksikliği, 

 

 

dırma projeleri, 

 

levi ve diğer kişisel sorunları oluşturmaktadır. 

 

Bu noktada idarenin içinde bulunduğu durumun doğru anlaşılabilmesi için denetmenler, 

denetlenen birim çalışanlarıyla görüşmeler yapabilir. Bu tür görüşmeler personelin verimini 

etkileyen muhtemel sorunlar ile hassas konularda önemli bilgi kaynağı oluşturur. 
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Denetmenler, bu aşamada personelin iş verimini düşüren etmenlere odaklanmalıdır. Personel 

denetimi her şeyden önce tanılama, değerlendirme ve düzeltme-geliştirme işlevlerini yerine 

getirmek üzere planlandığından, ortaya çıkan risk alanlarının giderilmesi, personel 

verimliliğini arttırma, düzeltme ve geliştirme açısından önem arz etmektedir. Bu görüş 

alışverişleri bilgi toplama ve ön araştırma aşamasında, denetim öncesi görüşme/toplantısında 

ya da denetim sırasında da gerçekleştirilebilir. 

 

2. 1.5. Bireysel Çalışma Planının Hazırlanması 

Denetimde görevli denetçiler arasında eşgüdümü sağlamaya yönelik olarak; denetimin amaç 

ve hedefleri, denetimin kapsamı, bilgi toplama/ön araştırma çalışmaları sonucunda denetlenen 

personele ilişkin ulaşılan bilgiler ile denetim tarihini içeren Bireysel Çalışma Planı oluşturulur 

ve istenilmesi durumunda denetim çalışma grup başkanının bilgisine sunulur. Denetimin 

herhangi bir aşamasında, çeşitli nedenlerle başlangıçta hazırlanan bireysel çalışma planında 

değişiklik yapma ihtiyacı doğduğunda, denetmen, değişiklik nedenlerini de açıklayan bir form 

düzenler ve istenilmesi durumunda denetim çalışma grubu başkanına sunar. 

 

2.1.6. Personel Denetiminin Gerçekleştirilmesi (Alan Çalışması) 

Alan çalışması; belirlenen denetim araçlarının ve denetimin uygulanması, bulguların elde 

edilmesi ve geliştirilmesi gerekli alanların belirlenmesi, denetlenen personel ile denetime 

ilişkin değerlendirme yapılması ve aynı türden iş yapan personelle denetim sonu genel 

değerlendirme toplantısı yapılması aşamalarından oluşur. 

2.2. Denetim ve rehberlik uygulanmasında kullanılacak örnek yöntem ve teknikler; 

Rehberlik ve denetimlerin uygulanmasında kullanılabilecek bazı yöntem ve teknikler aşağıda 

verilmiştir; 

Gözlem: Denetlenen personel tarafından işlemlerin veya faaliyetlerin nasıl 

gerçekleştirildiğinin bizzat denetmen tarafından izlenerek bilgi edinilmesidir. Öğretmenlerin 

ders denetiminin yapılması iyi bir örnektir. 

Görüşme: Denetlenen personelin görev yaptığı birimde işlemlerin veya faaliyetlerin nasıl 

gerçekleştirildiğinin bizzat denetmen tarafından ilgililerle yüz yüze görüşülerek bilgi 

edinilmesidir. Bu yöntemle temin edilen bilgilerin diğer kaynaklardan doğrulanması gerekir. 

Denetim raporu veya çalışmaların değerlendirilmesi: Denetlenen personelin önceki 

denetim raporlarının ve yaptığı çalışmaların gözden geçirilmesidir. 

Hizmetlerden yararlananların görüşlerine başvurulması: Denetlenen personelce sunulan 

hizmetin, yarar sağlayanlar tarafından değerlendirilmesidir. Öğretmen denetiminde öğrenci 

velileri ile görüşme yapılması örnek olarak verilebilir. 

Anket: Herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için amaçlara yönelik soruları 

içeren çalışma formlarıdır. 

Teknolojik araçlardan yararlanma: Denetmen, denetim yapacağı personelin görevi gereği 

çalışma koşullarını, denetimin etkinlik ve verimliğini de dikkate alarak işin türüne göre 

teknolojik araçlardan yararlanır. Denetmen, çalışmanın niteliğine göre en uygun yöntem ve 

teknikleri seçmelidir. 

 

2.2.1. Bulguların Oluşturulması ve Geliştirilmesi Gerekli Alanların Belirlenmesi 

Yönetici Personelin rehberlik ve denetimlerinde; 

ulgular, 
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 ilişkilerinde kontrol görevinin yerine getirebilme ve denetime hazır olmadurumu, 

 

 

 gibi hususlarla ilgili değerlendirme alanlarına 

ilişkin tespitler yapılır ve geliştirilmesi gereken alanları belirlenir. 

Yönetici Personelle ilgili olarak, Personel Rehberlik ve Denetim Raporunun düzenlenmesinin 

gerekli olduğu durumlarda; denetmen, denetim araçlarının uygulanması sonucunda tespit 

ettiği hususları personele ilişkin denetim formuna personel denetiminin amacına ulaşabilmesi 

için topladığı kanıtları uygunluk, güvenilirlik ve yeterlilik açısından değerlendirmesine özen 

göstererek doldurur. 

Personel rehberlik ve denetim formundaki geliştirilmesi gereken alanlar doldurulurken; 

Personelin mesleki gelişimini sağlama, verimliliğini arttırma, olması gereken duruma 

ulaşması amacıyla geliştirmesi gereken alanlar önem derecesine göre sıralanır. Tespit edilen 

hususlar personelin rehberlik ve denetim formunda “Açıklamalar/Personel Gelişim Alanı” 

başlığı altında işlenir. Yönetici Personelle ilgili olarak, Personel Rehberlik ve Denetim 

Raporunun düzenlenmesine gerek olmaması durumunda denetmen, yaptığı tespitlere ve 

geliştirilmesi gerekli alanlara ilişkin açıklamalara, kurum denetim raporunun personel 

rehberlik ve denetimi bölümünde yer verir. 

 

2. 3. Denetlenen Personelle Denetime İlişkin Değerlendirme Yapılması 

Geliştirilmesi gerekli alanların belirlenmesi sonrasında denetmen, denetim bulgularını 

paylaşmak ve denetlenen personelle denetimin kısa bir değerlendirmesini yapmak üzere bir 

araya gelir. 

 

2.3.1. Denetim Sonu Genel Değerlendirme Toplantısı Yapılması 

Denetmen, denetlenen personel ile gerekli gördüğü diğer personelin katılımı ile denetim 

sonuçları ve bunlar üzerine geliştirilen önerilere ilişkin genel değerlendirme toplantısı yapar. 

 

2.4. YETERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN YÖNETİCİ PERSONELİN DURUMU 

 

Personelin rehberlik ve denetimi esnasında tespit edilen durumlara ilişkin olarak, öncelikle 

rehberlik çalışmaları yürütülür. Görev ve hizmetin yerine getirilmesinde rehberlik 

çalışmalarıyla giderilemeyecek ve kusur boyutu bulunan eylemlerden; olumsuz sonuçlara yol 

açacak hukuki yönden suç teşkil eden fiiller ile disiplin boyutunda olumsuzluklarının 

bulunması halinde gerekli bilgi ve belgeler toplanır. Personel hakkında Makamdan onay 

isteğinde bulunulur. İnceleme Soruşturma Rehberinde belirtilen esaslara göre inceleme-

soruşturma çalışmaları yürütülür. Bu durumda denetmen,  personel hakkında, gerekli 

açıklamalara yer verir ve İnceleme-soruşturma raporuna ekler. 
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T.C. 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Denetmenleri Başkanlığı 

……..Denetim Grubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………..REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

KURUM DENETİM RAPORU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARALIK 2013 

İSTANBUL 



19 

 

 

 

KURUM KÜNYESİ 

(Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) 

Kurumun Adı veKodu  

Kurumun İletişim Bilgileri (Web Adresi 

Telefon ve Faks) 
 

Denetimin Başladığı ve Bitirildiği Tarih  

Son Genel Denetim Tarihi   

Bina MülkiyetininKime Ait Olduğu  

Kurum Müdürünün Adı ve Soyadı,     

T.C. Kimlik  Numarası 
 

Yerleşimin Onaylı Plana Uygunluğu  

Kadrolu Yönetici  Sayısı Kadrolu (   )    Görevlendirme ()   Toplam: (  

) 

Öğretmen Sayısı   Kadrolu: ( )  Görevlendirme(  )     

Sözleşmeli (   )  Ücretli: (  ) Toplam: (    ) 

Memur ve Hizmetli Sayısı Kadrolu: (  ) Ücretli: (   )    Toplam: (  ) 

Rehberliği Yapılan Yönetici ve Öğretmen 

Sayısı  

Yönetici (   )   Okul Öncesi Öğretmeni (  ) 

Sınıf Öğretmeni (  )  Branş Öğretmeni (  ) 

Denetimi Yapılan Yönetici ve Öğretmen 

Sayısı  

Yönetici (   )   Okul Öncesi Öğretmeni (  ) 

Sınıf Öğretmeni (  )  Branş Öğretmeni (  )  

Kurum binasında yapılan değişikliklerle 

ilgili alınan izinler (Bina nakli, kontenjan 

ve yerleşim değişikliği, devir….gibi) 

--------- 

Başvuru Sayısı  

Destek Eğitime Onay Verilen Birey Sayısı  

Toplam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

T.C. 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

 İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığı 

 

 

 

Sayı  : 99726996.663.02 /      ..../…/2013 

Konu :Kurum Denetim Raporu. 

  

………. KURUM DENETİM RAPORU 

GİRİŞ 

………..Merkezinde ………denetim grubunca……….. tarihleri arasında denetim amacıyla 

inceleme, görüşme, gözlem ve toplantılar yapılmıştır. Verilerin toplanması, analiz edilmesi, 

analitik kavramlara dönüştürülmesi ve gelişim planı hazırlanmasına yönelik önerileri 

belirleme sürecindeki çalışmalar, kurum yönetici ve çalışanları ile birlikte katılımcı bir 

anlayışla gerçekleştirilmiş ve denetim raporu düzenlenmiştir. 

Toplanan veriler ve bu verilerin analizi sonucunda belirlenen; farkındalık yaratan üstün 

yönler, gelişime açık alanlar ve gelişim önerileri aşağıda belirtilmiştir. 

Kurumda, kurum yöneticilerinin sorumluluğunda toplantı yapılması, bu toplantıda denetim 

raporundaki gelişime açık alanlar ile gelişim önerilerini içerecek bir gelişim planı 

hazırlanması gerekmektedir. 

(Not: Rapor bölümlerinin yazımında aşağıdaki örnekler göz önüne alınarak üstün yönler, 

gelişime açık alanlar ve gelişim önerileri yazılmalıdır. “ÜSTÜN YÖNLER” her bölümün 

altında başlıksız olarak yazılmalıdır. Gelişime açık alanlar ile gelişim önerileri örneklerde 

olduğu gibi başlıklı ve numaralandırılmış şekilde yazılmalıdır) 

 

  1- FİZİKİ DURUM 

1. Kurum Binasının ve Bahçesinin Genel Durumu 

a) Merkez binası, hizmetten yararlanacakların kolaylıkla ulaşabileceği merkezi bir 

yerde olur.  Tip proje sağlanamadığı durumlarda bina ya da bağımsız bölümde, hizmetler için 

uygun duruma getirilmiş en az 6 oda, sesten yalıtılmış bir test odası, bir gözlem odası, 50 kişi 

kapasiteli toplantı salonu, engellinin kullanımına uygun tuvalet, katlı binalarda engellinin 

kullanımına uygun asansör bulunur. Bina girişlerinden birinin düz girişli ve eğimi 1/12 den 

fazla olmayan rampa ile bağlanmış olması gerekir. (MEB Rehberlik Araştırma Merkezleri 

Açma Yönergesi, Madde: 10, 10.06.2008 tarih 2347 Sayılı Makam Onayı MEB Kurum 

Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar, Mart 2010/2630 Düzeltme: Nisan 2010/2631 

Madde: 7 ). 

b) Tabelalar (Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği,  Madde:5, 6, 7; MEB 

Kurum Tanıtım Kılavuzu; Eylül 2006 tarih ve 2588 sayılı TD): 

Tabelalara binaların ana giriş kapısının sol yanında yer verilir. 

Tabelalar, yaklaşık 50 metre uzaklıktan okunabilecek netlikte, ebatları binanın 

büyüklüğü ile orantılı ve mimari özelliğine uygun, iklim şartlarına dayanabilir malzemeden, 

ışıklı veya ışıksız olarak yapılır. 

Kurum tabelası; yeşil zemin üzerine siyah renkte temel büyük harflerle Türkçe yazılır.  

Kurum tabelasında il, ilçe adlarından sonra gelmek üzere kurumun ismi yer alır.  

http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/ram_acma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/ram_acma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/kurum_acilmasi_kapatilmasi.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/kurum_acilmasi_kapatilmasi.doc
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mebkurumtanitim.pdf
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mebkurumtanitim.pdf
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/mebkurumtanitim.pdf
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İl, ilçe ve kurum adı, kılavuzdaki örneklerde gösterildiği gibi logonun sağında yer alır. 

Tabelalarda logo ve yazı dışında başka unsurlara yer verilmez. 

Kurumlarının yerleşimindeki; birimi, bölümü, katları gösteren yönlendirme tabelaları 

yönetmelik ve kılavuza uygun olarak düzenlenir. 

Adlandırma tabelaları olarak ifade edilen tabelalar, yönetmelik ve kılavuzda belirtilen 

standartlara uygun olur.  

Yerleşke özelliği taşıyan kurumların bahçe girişinin uygun bir yerine kurumun bölüm 

ve birimlerini belirten yerleşim planı konulur. 

Yerleşke özelliği taşıyan kurumların ana giriş (bahçe) kapısında kullanılan tabelaların 

zemin rengi yerleşim bünyesinde bulunan kurumların renklerinden birisi olarak o kurum 

tarafından belirlenir veya Bakanlığın tabela renginde düzenlenir. 

Kurumların uygun bir köşesinde okulun tarihçesine, Kuruma hizmeti geçen kişi ve 

kuruluşların, mezun olan ünlülerin, kurum yöneticisinin fotoğraflarına ve yaptıkları hizmetleri 

anlatan tablolara yer verilir.  

MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği ile MEB Kurum Tanıtım Kılavuzu 

uygulamalarında, 30.03.2007 tarih ve 2007/28 sayılı Genelgesi de dikkate alınır. 

c) Merkez binası müstakil ise;  

Kurumun bahçesinde Atatürk büstü bulunur; bakım ve koruması yapılır  (14.01.1981 

tarih ve 282/81 sayılı genelge, 1928 sayılı TD). 

Çevre duvarı bulunur; ağaçlandırma, çimlendirme ve çiçeklendirme yapılır. 

Bayrak direği bulunur; direk, maden ya da ağaçtan yapılmış olur  (Türk Bayrağı 

Tüzüğü, Madde: 6-7). 

Kurumun bahçesi yok ise, kurum binasının ön yüzüne veya bu yüzdeki balkonun yahut 

çıkıntılı yerin tam ortasına dikey olarak, bu mümkün değilse, alt ucu yoldan geçenlere 

dokunmayacak yükseklikte bina yüzüyle direk arasında 45 derecelik açı yapacak şekilde eğik 

olarak bir bayrak direği dikilmelidir(Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 6-7). 

2. Binanın Kullanılması  

a) Binanın (müstakilse) girişinde, amacına uygun Atatürk Köşesi düzenlenir (TTK 

Başkanlığının 20.03.1977 tarih ve 3953/6 sayılı kararı). Atatürk köşelerinde  Türk Bayrağı da 

bulundurulur  (Türk Bayrağı Tüzüğü Madde: 20). 

b) Kurumun fiziki yapısında yapılan tadilatlar için izin alınır (MEB İMB Rehberlik ve 

Teftiş Yönergesi Madde: 17/a-3, Devlet Binaları Bakım Onarım ve İşletme Yönetmeliği  

Madde: 7, 13.01.1984 tarih ve 173 sayılı “Onarım ve Tadilat Teklifleri” konulu 1984/10 

sayılı Genelge). 

c) Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında gerekli tedbirler 

alınır. Birim amirlerince daha önceki uygulamalara bağlı olarak sigara içme yeri olarak 

ayrılan mekânlar kapatılır. Öğrenci taşıyan servis araçlarında kesinlikle sigara içilmez (4207 

sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun). 

d) Kurumun, düzen ve temizliği sağlanır. Tuvaletlerde temizlik madde ve malzemeleri 

bulundurulur. Müstakil binalarda, kurumun boya badana ve onarımı yapılır; günlük, haftalık, 

aylık, yarıyıl ve yaz tatili  temizlik iş planları hazırlanır ve uygulanır (Temizlik Rehberi,  2092 

Sayılı TD).   

e) Bölümlerde ve odalarda yer alması gereken Atatürk Fotoğrafı, İstiklal Marşı ve 

Gençliğe Hitabe levhaları ile diğer tanıtıcı levhalar, MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği ile 

MEB Kurum Tanıtım Kılavuzundaki esaslara uygun olur (Eylül 2006 tarih ve 2588 sayılı 

TD). 

f) Merkezde alanla ilgili yayınların bulunduğu bir kitaplık oluşturulur. Bu kitaplığa, 

hizmetlerde yararlanılması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma, özel eğitim ve diğer 

ilgili konularda temel kaynaklar ve alanla ilgili yeni yayınlar sağlanır. Gerektiğinde kitaplıkta 
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bilgisayar teknolojisi ve ağlarından yararlanılır. (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

Hizmetleri Yönetmeliği Madde:35,  Nisan 2001). 

g) Bakandan başlamak üzere genel müdür, vali, kaymakam, bölge müdürü, il müdürü, 

ilçe müdürü gibi sıralı amirlerin veya kurumun eski yöneticilerinin fotoğrafları kurum 

binasına asılamaz (Başbakanlığın 2004/26 sayılı Genelgesi, 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı 

RG). 

 3. Güvenlik 

Sivil Savunma Tedbirleri (Sivil Savunma ile ilgili Mükellefiyet, Tahliye ve 

Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü, Madde 62.  

Kamu Binaları, Daire ve Müessesler İçin Sivil Savunma Kılavuzu Madde, 112; MEB 

Savunma Sekreterliğinin 11.07.2000 tarih ve 2000/836 sayılı yazısı, Binaların Yangından 

Korunması Hakkında Yönetmelik). Anılan tüzük ve kılavuza göre personel sayısı 100 den az 

olan kurumlar Sivil Savunma planı hazırlamazlar. Bu kurumlar Sivil savunma Tedbir Planı 

hazırlar ve Mahalli Mülki Amirlerine onaylatırlar. İstendiği taktirde planın bir örneğini milli 

eğitim müdürlüğüne ve il ve ilçe sivil savunma müdürlüklerinde muhafaza edilmek üzere 

gönderirler. Bu planlar Bakanlığa gönderilmez. Yıllık ortalama personel mevcudu 100 ve 

daha yukarısı olan kurumlarda, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ‘Daire ve Müesseseler İçin 

Sivil Savunma Kılavuzu’ esaslarına göre bir Sivil Savunma Planı hazırlanarak milli eğitim 

müdürlüğüne onaylatılır.  

Hazırlanan Tedbir Planının yürütülmesini, Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmeliğin 126-128. Maddeleri hükmüne göre oluşturulan söndürme, kurtarma, koruma ve 

ilk yardım ekipleri gerçekleştirir. Ayrıca sivil savunma ekipleri kurulmaz (MEB Savunma 

Sekreterliğinin 11.07.2000 tarih ve 2000/836 sayılı yazısı).  

Sivil savunma ve itfaiye teşkilatlarından da yararlanılarak, sivil savunma ve yangınlara 

yönelik ikaz-alârm tatbikatı, deprem haftasında personel tahliye tatbikatı yapılmalı ve 

tatbikatlarla ilgili raporlar düzenlenmelidir (1423 ve 2105 sayılı TD; MEB Sivil Savunma 

Denetim Rehberi).  

Koruyucu güvenlik tedbirlerine yönelik ziyaretçi defteri tutulur, ziyaretçilere giriş kartı 

verilir (MEB Sivil Savunma Denetim Rehberi, Madde 6).  

Yangından Korunma Önlemlerinin Alınması (Binaların Yangından Korunması 

Hakkında Yönetmelik(BYKHY);Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme Söndürme Yönergesi): 

 Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, itfaiye araçlarının yapıya kolayca 

yanaşmasını sağlamak üzere, yapıların ana girişine ve civarına park yasağı konulması ve bu 

hususun trafik levha ve işaretleri ile gösterilmesi şarttır (BYKHY, Madde:7/3). 

 Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m 2 'den büyük eğitim 

binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin 

kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın 

merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın 

pompaları ile jeneratörün yeri işaretlenir (Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelik, Madde:7/4). 

 Çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz. Isıtma, 

soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı ve verici elektrikli cihazlarının çatı arasına 

yerleştirilmesi gerektiği takdirde, elektrikli cihazlar için, yangına dayanıklı kablo kullanılması 

ve çelik boru içerisinden geçirilmesi gibi, yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler 

eliyle ilgili yönetmeliklere uygun elektrik tesisatı çekilebilir. Çatı giriş kapısı devamlı kapalı 

ve kilitli tutulur. Çatıya bina sahibi, yöneticisi veya bina yetkilisinin izni ile çıkılabilir. Çatı 

araları periyodik olarak temizlenir (BYKHY, Madde: 61). 
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 Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere 

göre belirlenir. Buna göre (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde: 

99); 

A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu, 

B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya 

köpüklü,  

C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli, 

D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru metal tozlu, söndürme tüpleri 

bulundurulur. 

Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² 

yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık yangın söndürme tüpü 

bulundurulması gerekir.  

Söndürme tüpleri dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, 

görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın 

dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme tüplerine ulaşma mesafesi en fazla 25 

m olur. 

Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası 

duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm’yi 

aşmayacak şekilde montaj yapılır. 

Arabalı yangın söndürücülerin TS 11749- EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın 

söndürme tüplerinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır. 

Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre 

yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, 

istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme tüplerinin altı ayda 

bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması 

ve dört yılsonunda tozunun değiştirilmesi şarttır. 

Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cinsi, miktarı ve yerlerinin 

belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınabilir. 
 Kurumdaki personelden söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri kurulur, 

eğitilir ve zaman zaman tatbikat yapılır (BYKHY, Madde:126- 130). 

 Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda is bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı 

takdirde, borular ayda bir, bacalar ise iki ayda bir temizlenir. Baca temizliği, mahallin itfaiye 

teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda itfaiye teşkilatından aldığı izin ile ve belediye 

encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar var ise, temizlik 

onlara da yaptırılabilir (BYKHY, Madde: 58). 

 Binalarda kurulan elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama 

ve uyarı sistemlerinin, yangın hâlinde veya herhangi bir acil hâlde, binada bulunanlara zarar 

vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını 

sağlayacak ve güvenli bir ortam oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır 

durumda tutulması gerekir. Sistemlerin ve cihazların periyodik kontrolü, test ve bakımları, 

bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina 

yetkilisince yaptırılır (BYKHY, Madde: 67). 
 Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan dairelerinin işletilmesinde yönetmeliği 55. maddesindeki 

hükümler dikkate alınır. Doğalgazlı kazan dairesini işletecek personel mutlaka yetkili bir kurum 

tarafından verilen doğalgazlı kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikalı 

olmalıdır. Bunun uygulanmasında bina yöneticisi sorumludur (BYKHY, Madde: 55). 

Kamu binalarında bir gece bekçisi veya güvenlik görevlisi bulunması asıldır. Gece 

bekçisi görevlendirilmesinde:  
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a) Hizmetli sayısı 2'den fazla değilse, durum en yakın polis veya jandarma karakoluna 

bir yazıyla bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık sık kontrol edilmesi sağlanır.  

b) Hizmetli sayısı 2'den fazla ise ve asıl görev aksatılmadan yürütülebilecekse, 

hizmetliler sırayla gece nöbeti tutarlar ve ertesi gün istirahat ederler. Nöbet izni sebebiyle asıl 

görevin aksaması söz konusu ise ve hizmetli sayısı 5' i geçmiyor ise, (a) bendine göre hareket 

edilir.  

c) Kamu binalarında resmî tatil ve bayram günlerinde de hizmetlilerce sırayla nöbet 

tutulur. Nöbetçi personele, fazla mesai ücreti ödenemediği takdirde nöbet tuttuğu saat kadar 

mesai günlerinde izin verilir(BYKHY, Madde: 125). 

 Alarm sistemi oluşturulur, yangın algılama ve uyarı sisteminin, el ile otomatik olarak 

veya bir söndürme sisteminden aldığı uyarılardan biri veya birkaçı ile devreye girmesi gerekir 

(BYKHY, Madde: 74, 75). 

 Kaçış yolları oluşturulur ve işaretlerle gösterilir (BYKHY, Madde: 31). Yapının 

kullanımda olduğu sürece zorunlu çıkışlar kolayca erişilebilir durumda tutulmalı, kapılar 

açılabilmeli ve önlerinde engelleyiciler bulunmamalıdır (MEB Yangın Önleme 

Söndürme Yönergesi, Madde 25). 

 Acil durum hâlinde, binayı tahliye için kullanılacak olan çıkışları gösteren, acil durum 

çıkış işaretleri yerleştirilir. Bu işaretler; yeşil zemin üzerine beyaz olarak yazılır (BYKHY, 

Madde: 73). 

 Doğal gaz kullanılan alanlara (kazan dairesi, yemekhane, çay ocağı vb.) güvenlik için 

gaz alarm dedektörü konulmalıdır (2008/71 nolu “Yangın Emniyet Tedbirleri” konulu 

Genelge). 

 Deprem anında düşüp tehlike yaratabilecek eşya ve araçlar sabitlenir (MEB Deprem 

Kılavuzu). 

 Baz istasyonları: Baz istasyonları, eğitim kurumlarına ait alanlara, kurumun yetkilisi 

ve istasyonun kurulacağı il veya ilçenin mülki amirinden izin alınmak suretiyle kurulabilir 

(Mobil Telekomünikasyon Şebekelerine Ait Baz İstasyonlarının Kuruluş Yeri, Ölçümleri, 

İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik, Madde: 16).  

Türk Bayrağı Mevzuatını Uygulama (2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu; Türk Bayrağı 

Tüzüğü; MEB Bayrak Törenleri Yönergesi): 

 Binalarda, en yüksek yere veya binanın ön yüzüne veya bu yüzdeki balkonun yahut 

çıkıntılı yerin tam ortasına dikey olarak, bu mümkün değilse, alt ucu yoldan geçenlere 

dokunmayacak yükseklikte bina yüzüyle direk arasında 45 derecelik açı yapacak şekilde eğik 

olarak bir bayrak direği dikilmelidir. Bayrak direği ağaç ve madenden yuvarlak olarak 

yapılmalı, direğin üst ucunda, içinde bayrak ipinin geçmesine yarayan bir makara olan, yassı, 

yuvarlak ve direğin kalınlığıyla orantılı bir tepelik bulunmalıdır. Bayrak direği ağaç ise kendi 

renginde cilalı veya beyaz, bronz veya ağaç rengine boyalı olmalıdır (Türk Bayrağı Tüzüğü, 

Madde: 6, 7). 

 Bayrak, Türk Bayrağı Kanunu ve Tüzüğüne uygun olur (Türk Bayrağı Kanunu, 

Madde: 2; Türk Bayrağı Tüzüğü Madde: 3, 4, 5). 

 Aynı alanda birden çok binaya yerleşmiş bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında tek 

Bayrak çekilir. Ayrı alanlarda birden çok binaya yerleşmiş kamu kurum ve kuruluşlarında ise 

her binaya Bayrak çekilir. Birden çok kamu kurum ve kuruluşunun bulunduğu bir binaya 

mülki idare amirinin belirlediği kurumca tek Bayrak çekilir (Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 

15/A). 

 Göndere çekilecek Bayrak okul müdürünün odasında düzgün katlanmış (Bayrağın 

katlama biçimi için bkz. Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 22) temiz beyaz bir örtü içerisinde 

camlı bir dolapta muhafaza edilir (MEB Bayrak Törenleri Yönergesi, Madde:10). 
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 Yırtılmış, eskimiş, rengi solmuş bayraklar kullanılmaz (Türk Bayrağı Kanunu, Madde: 

7; Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 26). 

 Sürekli çekili kaldığı yerlerde Bayrak, bakım, onarım ve yenisiyle değiştirilmesi için 

sabah veya akşam alacakaranlık zamanında törensiz olarak indirilir ve çekilir (Türk Bayrağı 

Tüzüğü, Madde: 8). 

 Bayrak, Türk Bayrağı Kanununun 6. Maddesi ile Türk Bayrağı Tüzüğünün 21. 

Maddesinde belirtilen yerler dışında, örtü amacıyla kullanılamaz (Türk Bayrağı Kanunu, 

Madde 6;  Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde 21). 

 Türk Bayrağı, gönderde, sürekli çekili kalır (Türk Bayrağı Kanunu Madde: 3; Türk 

Bayrağı Tüzüğü Madde: 9/G).  

 Yırtılmış, eskimiş, solmuş bayraklar ilçelerde Kaymakamlıklara, illerde Valiliklere 

teslim edilir; Kaymakamlıklarca toplanan bayraklar, valiliklerine teslim edilir (Türk Bayrağı 

Tüzüğü, Madde: 38, Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş 

Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik, Madde: 5, 6). 

 12 Mart tarihinde “İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif ERSOY’U 

Anma Günü” törenleri düzenlenir (07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı RG; 2008/12 Nolu 

Genelge). 

 

2-BÜRO İŞLERİ 

a) Gelen-giden evrak kayıt, zimmet, devam-devamsızlık, izin, nöbet, teftiş, sivil 

savunma, personel şahıs ve gizli yazılar dosyaları ile MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

Hizmetleri Yönetmeliğinin 28. maddesine göre, aşağıda belirtilen diğer defter ve evraklar 

tutulur. 

1) Her  türlü psikolojik ölçme araçları 

2) Ölçme araçları teslim ve dağıtım formları 

3) Ölçme araçları puanlama, kayıt ve profil formları 

4) Randevu defteri ve randevu fişi 

5) Danışan görüşme formu 

6) Tarama fişi 

7) Tarama sonuçları istatistik formu 

8) Öğrenci gözlem formu 

9) İnceleme raporu formu 

10) Terapi izleme ve değerlendirme formu 

 11) Genel istatistik çizelgesi 

12) Kütüphane defteri  

13) Yayın defteri  

14) Yayın istem fişi  

15) Danışan kayıt defteri 

16) Merkezin kendi geliştirdiği ya da gereksinim duyulan diğer defter ve basılı evrak 

17) Bilgisayar 

Merkezin rehberlik ve psikolojik danışma ile özel eğitim çalışmalarının daha etkin 

biçimde bilgisayar destekli olarak    yürütülebilmesi için gerekli teknolojik  donanım ve 

programlardan yararlanılır. 

b) Evrak, “Standart Dosya Planı”na göre dosyalanır (Başbakanlık Personel ve 

Prensipler Genel Müdürlüğünün 24.03.2005 tarih ve 2005/7 sayılı genelgesi). Resmi 

yazışmalarda,  02.12.2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Resmi 

Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulur.  

c) Brifing dosyası hazırlanır. Brifing hazırlanırken “Brifing Hazırlama ile İlgili 

Esaslar” a uyulur (TTK.’nın22/02/1967 gün ve 582/1-9323sayılı kararı T.D.1442 ). 
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d) Defter, dosya ve kayıtlar, mevzuatında gösterildiği biçimde arşivlenir (Devlet Arşiv 

Hizmetleri Hakkında Yönetmelik). 

e) Kurumun çalışmalarında kullanılan testler, test sonuçları, kurul kararları ve vaka 

 dosyalarının gizliliği sağlanır.  

 f) Kurum stratejik planı hazırlanır (MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/33 

Sayılı Genelgesi). 

g) Kurum hizmet standartlarını vatandaşların kolayca görebileceği panolarda, 

kurumsal internet sayfasında duyurur (Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve 

Esaslara İlişkin Yönetmelik Madde: 6) 

 

3- MERKEZ BÖLÜMLERİNİN FAALİYETLERİ 

1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü (MEB Rehberlik ve Psikolojik 

Danışma Hizmetleri Yönetmeliği) 

a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümü, bölüm başkanının 

sorumluluğunda merkezin çalışma alanının kapsamına göre yeterli sayıda psikolojik 

danışman, psikolog, psikometrist, eğitim programcısı ve sosyal çalışmacıdan oluşur (MEB 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 29). 

b) Merkezin çalışma alanında yer alan eğitim-öğretim kurumlarının özellik, kademe ve 

türlerine göre ayrı ayrı olarak rehberlik hizmetleri çerçeve programını, önceki uygulama 

sonuçları ile ilgili eğitim-öğretim kurumlarının da görüşlerini alarak hazırlar. Ders yılı 

başlamadan en az bir ay önce ilgili eğitim-öğretim kurumlarına ulaştırır (Millî Eğitim 

Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 30/a). 

c) Rehberlik ve psikolojik danışma servisleri elemanlarıyla üniversiteler ve ilgili 

kuruluşlarla iş birliği yaparak öğrencilerin zihinsel, psikolojik ve sosyal bakımlardan dengeli 

ve sağlıklı bir şekilde kapasitelerini geliştirmeleri, yapıcı ve yaratıcı olmaları, özelliklerini 

tanımaları ve değerlendirmeleri ile bu yönde mesleki ve eğitsel rehberlikte bulunulması için 

grup rehberlik etkinliklerine yönelik programları hazırlar ve uygulanmasında okullara gerekli 

yardımlarda bulunur (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

YönetmeliğiMadde: 30/b). 

d) Eğitim kurumlarının rehberlik ve psikolojik danışma servislerinden gelen öğrenciler 

ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan gönderilen veya bireysel olarak merkeze başvuran bireyleri 

kabul eder, dosya açar ve gerekli psikolojik yardım hizmetini verir (Millî Eğitim Bakanlığı 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 30/c). 

Psikolojik yardım hizmeti verilenlerin aile, okul, arkadaş gibi sosyal çevresiyle olan 

ilişkilerinin değerlendirilmesi de yapılır (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik 

Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 30/e). 

Bölümün hizmetleri kapsamında yardım talebinde bulunanlara ilişkin çeşitli 

psikolojik, sosyal ve diğer ilgili bilgileri olabildiğince ilk ellerden sağlar, verilecek hizmetin 

niteliğine göre çeşitli psikolojik ölçme araçlarını bilimsel standartlarına göre uygular 

(Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 

30/d). 

Bölüme başvuran ve hizmet verilen öğrenci veya bireylere ilişkin gerekli bilgi ve 

kayıtları içeren bir danışan dosyası bilimsel standartlara uygun olarak tutulur (Millî Eğitim 

Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 30/f). 

Toplanan bilgiler ile yapılacak inceleme sonucunda, başvurana verilecek rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin değerlendirme yapılır ve karara varılır (Millî Eğitim 

Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 30/g). 

Değerlendirme sonucuna göre öğrenci veya bireyin gereksinimi olan rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetleri verilir, bireysel veya grupla psikolojik danışma hizmeti gereken 
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durumlarda mesleki formasyonu bu hizmeti vermeye uygun eleman varsa hizmet verilir. 

Uzman eleman yoksa başvuranın ilgili kurumlara sevki yapılır (Millî Eğitim Bakanlığı 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 30/h). 

Hizmet verilen öğrenci ve bireylerle ilgili olarak merkez dışına verilecek bilgilerde 

bireyi ve aileyi olumsuz etkileyebilecek, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyan ve 

yorumlardan kaçınılır (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

YönetmeliğiMadde: 30/ı). 

e) Çalışma alanı kapsamında bulunan eğitim kurumları dâhilinde yönlendirmeye 

ilişkin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini, servisler ile ilgili kurum ve kuruluşların 

da görüşlerini alarak planlar, yürütülmesi için gerekli eş güdümü sağlar (Millî Eğitim 

Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 30/i). 

f) Bölümün görevlerine ilişkin konularda çevrenin gereksinimlerini belirlemek, 

hizmetleri geliştirmek, niteliği ve verimi artırmak için araştırmalar yapar, bunların 

sonuçlarından yararlanır, yetkili ve ilgililerine iletir (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 30/j). 

g) Öğrencilerin yönelebilecekleri üst öğrenim kurumları, iş alanları ve mesleklere 

ilişkin bilgileri kapsayacak, onların çeşitli alanlardaki gelişimlerini destekleyecek yayınlar 

hazırlar ve eğitim-öğretim kurumlarına ulaştırır (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 30/k). 

h) Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerini program 

dahilinde ziyaret eder, hizmetle ilgili konularda servis elemanları ve okul yönetimine 

rehberlikte bulunur, gereksinim ve sorunları belirleyerek çözümü için gerekli konuları bölüm 

başkanına bildirir (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

YönetmeliğiMadde: 30/l). 

ı) Eğitim-öğretim kurumlarından gönderilen yıllık çalışma programı ile çalışma 

raporunu inceler, değerlendirir ve sonuçlarını raporlaştırarak bölüm başkanına verir ve 

değerlendirme sonucunda belirlenen konuları rehberlik ve psikolojik danışma servislerine 

bildirir (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

YönetmeliğiMadde: 30/m). 

i) Görev bölgesindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisleri 

elemanlarıyla gerekli durum ve ilgili konularda toplantılar düzenler, toplantı sonunda 

belirlenen hususlarla ilgili gerekli önlemleri alır ve sonuçlarını izler (Millî Eğitim Bakanlığı 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 30/n). 

j) Hizmetlerde kullanılacak psikolojik ölçme araçları ile diğer araç ve tekniklerin 

tespiti, çoğaltımı, sağlanması, geliştirilmesi ve servislere dağıtımı için il düzeyinde 

yapılabilecek çalışmaları planlar, yürütür ve sonuçlandırır (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik 

ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 30/o). 

k) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servis elemanları, okul yöneticileri, sınıf 

öğretmenleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri alanındaki görevleri ile ilgili 

uygulamalara ilişkin bilgi ve becerilerini artırıcı konferans, panel gibi toplantılarla çeşitli 

hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenler. Gerektiğinde üniversite ve ilgili kuruluşlardan eleman 

sağlar. Söz konusu etkinlikler ailelere yönelik olarak da düzenlenir (Millî Eğitim Bakanlığı 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 30/p). 

l) Bölümün hizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeleri izler ve uygulamalarda yararlanır 

(Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 30/r). 

m) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır 

(Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 5/e). 
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n) Yıllık çalışma programı ve yıllık çalışma raporu hazırlanarak merkez müdürüne 

iletilir (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 

Madde: 27/ı). 

o) Bölüm, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonunun 

sekretarya hizmetlerini yürütür. Komisyonun Eylül ve Haziran aylarında yaptığı toplantıda 

alınan kararlar, kararların alındığı ay içerisinde Bakanlığa gönderilir (Millî Eğitim Bakanlığı 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 19, 20). 

2. Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

Yönetmeliği) 

a) Özel eğitim hizmetleri bölümü, bölüm başkanının sorumluluğunda merkezin hizmet 

verdiği çalışma alanının kapsamına göre yeterli sayıda çeşitli branşlarda özel eğitimci, 

psikolog, psikometrist, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, sosyal çalışmacı ve psikolojik 

danışmanlardan oluşur (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

YönetmeliğiMadde: 31). 

b) Özel eğitim gerektiren bireylerin tespiti amacıyla yapılacak taramalarda yer alır 

(Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 

32/a). 

c) Aile, okul, sağlık kuruluşları, adli ve diğer kurumlardan; zihin, duygu ve sosyal 

yönden uyumsuzluk, gelişimdeki gerilik, öğrenme güçlüğü ve okul başarısızlığı, çeşitli 

bedensel engeller gibi nedenlerle gönderilen danışanları kabul eder, dosya açar, gerekli 

hizmeti verir (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

YönetmeliğiMadde: 32/b). 

d) Özel eğitim gerektiren çocukların tanılanması sürecinde gerekli her türlü hizmeti 

verir (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 

32/c). 

e) Özel eğitimde, ailelere yönelik çeşitli bilgilendirme ile rehberlik program ve 

çalışmalarını ilgili birim ve kurumların iş birliğiyle planlar, uygular, değerlendirir ve izler 

(Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 

32/d). 

f) Özel eğitim kurumları ile kaynaştırma programı uygulayan okulların rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetleri servislerine yönetici ile öğretmenlerine özel eğitimde rehberlik 

ve psikolojik danışma hizmetleri konusunda gerekli destek hizmeti verir (Millî Eğitim 

Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 32/e). 

g) Merkezin görev bölgesinde özel eğitim gerektiren öğrencilerin üst öğrenim 

kurumları ve mesleğe yönelmeleri konusunda gerekli çalışmaları ve eş güdümü sağlar 

(Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 32/f). 

h) Özel eğitim gerektiren çocukların gelişimlerini destekleyici nitelikte bireysel veya 

grupla çeşitli özel eğitim uygulamaları yapar (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik 

Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 32/g). 

ı) Özel eğitim kurumları ile kaynaştırma programı uygulayan okulların rehberlik ve 

psikolojik danışma servislerince, engelli öğrencilere yönelik verilen rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetlerine ilişkin program ve çalışmaları inceler, izler, değerlendirir (Millî Eğitim 

Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 32/h). 

i) Bölüm çalışmalarıyla ilgili konularda özel eğitim kurumları ve kaynaştırma 

programı uygulayan okulların personeline yönelik olarak onların bilgi ve becerilerini artırıcı 

konferans, panel gibi toplantılar ile çeşitli hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenler. Gerektiğinde 

üniversite ve ilgili kuruluşlardan eleman sağlar (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 32/ı). 

http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
MİLLÎ%20EĞİTİM%20BAKANLIĞI%20REHBERLİK%20VE%20PSİKOLOJİK%20DANIŞMA%20HİZMETLERİ%20YÖNETMELİĞİ.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx


29 

 

j) Hizmet verilen öğrenci ve bireylerle ilgili olarak merkez dışına verilecek bilgilerde 

kişiyi ve aileyi olumsuz etkileyebilecek, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyan ve 

yorumlardan kaçınır (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

YönetmeliğiMadde: 32/i). 

k) Bölümün görevlerine ilişkin konularda çevrenin gereksinimlerini belirlemek, 

hizmetleri geliştirmek, niteliği ve verimi artırmak için araştırmalar yapar, bunların 

sonuçlarından yararlanır, yetkili ve ilgililerine iletir (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 32/j). 

l) Bölüm etkinliklerinde kullanılacak psikolojik ölçme araçları ile diğer araç ve 

tekniklerin belirlenmesi, sağlanması ve geliştirilmesi için il içinde yapılabilecek çalışmaları 

planlar, yürütür ve sonuçlandırır (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 32/k). 

m) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin kendilerine, ailelerine ve eğitim kurumlarına 

yönelik, onların gelişmelerini destekleyecek yayınlar hazırlar ve ilgililere ulaştırır 

(Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMadde: 32/l). 

n) Bölüm hizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeleri izler, bunlardan uygulamalarda 

yararlanır (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

YönetmeliğiMadde: 32/m). 

o) Yıllık çalışma programı ve yıllık çalışma raporu hazırlanarak merkez müdürüne 

iletilir (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

YönetmeliğiMadde: 27/ı). 

 Öğretmenler, kurullar, veliler ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri üstün yeteneğe 

sahip olduklarını gözlemledikleri çocuk/öğrencileri aday gösterirler ve bu 

çocuk/öğrencilerden, örgün eğitim kurumlarına devam edenler için okul müdürlüklerince 

fotoğraflı öğrenci belgesi hazırlanır. Aday gösterilen öğrencilerin listeleri, gözlem formları 

(EK-1A, EK-1B), öğrenci belgeleri (EK-2) en geç şubat ayının sonuna kadar ilgili merkeze 

gönderilir. Merkezler gerekli incelemeleri yaptıktan sonra nisan ve mayıs aylarında 

belirledikleri tarihlerde tanılama işlemini gerçekleştirir. (MEB Bilim ve Sanat Merkezleri 

Yönergesi Madde:9/4) 

       Herhangi bir nedenle eğitim ve öğretim yılı içerisinde belirlenen sınıf düzeyinde 

olup da tanılama takvimi içerisinde yer alamayan ve üstün yetenekli olduğu düşünülen 

çocuk/öğrencilerin başvuruları öğretmenler, kurullar, veliler ve rehberlik ve araştırma 

merkezlerince ilgili merkeze yapılır. Başvurular merkez yürütme kurulunca değerlendirmeye 

alınır. Merkez yürütme kurulunca tanılaması yapılması uygun görülen çocuk/öğrenciler, 

tanılama komisyonunca ön değerlendirmeye alınır. Bu çocukların/öğrencilerin sonuçları da 

diğer çocuk/öğrencilerin tanılama takvimi içinde gönderilir. (MEB Bilim ve Sanat Merkezleri 

Yönergesi Madde:9/5) 

 Okullarda şiddetin önlenmesi yönelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

Müdürlüklerinin görevleri şunlardır: 

İl Eylem Planları ve kararları doğrultusunda; 

1) Çalışma ekibini oluşturacaktır. Çalışmaların aksamaması için, ihtiyaç duyulan 

personeli Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirecektir.      

2) Hazırlanan “Hayata Sahip Çıkmak, Zorlu Yaşam Şartları ve Etkileri, Psikososyal 

Koruma, Önleme ve Müdahale Programları” ile “Temel Önleme Programları”nın 

yürütülmesinde öğretmenleri destekleyecektir. 

3) Çalışma bölgesinde rehber öğretmeni/psikolojik danışmanı olmayan okul/kurumlara 

verilecek eğitim çalışmalarının ekipler aracılığıyla ulaşmasını sağlayacaktır. 

4) İl Yürütme Kurulunun konu ile ilgili çalışmalarına katılacak, kurul kararlarıyla ilgili 

sorumluluklarını yerine getirecektir. 
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5) Öğrencilerin gerektiğinde ilgili sağlık ve sosyal hizmet kurumlarına yönlendirilmesi 

ve koruma kararının alınması amacıyla ilgili birimlerle iş birliği yapacaktır. 

6) Meslektaş desteği sağlamak amacıyla psikolojik danışmanlar arasında toplantılar 

düzenleyecektir. (T.C.  Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü, 24.03.2006-1324) 

3. Komisyon ve Ekip Çalışmaları (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

Yönetmeliği) 

a) Merkez Komisyonu 

Merkez komisyonu; yönetici, bölüm başkanları, uzman personel ve psikolojik 

danışmanların tamamından oluşur. Merkez çalışmalarının bütünlük içinde yürütülmesi ve 

eşgüdümüyle koordinasyonuyla ilgili konuları görüşmek üzere yılda en az iki kez müdürün 

başkanlığında toplanır (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

Yönetmeliği Madde: 33). 

Merkezin bölüm çalışmalarını programına göre değerlendirir, gelecek yıla ait bölüm 

çalışma programlarını inceleyerek karara bağlar (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 34/a). 

Merkezin rehberlik ve psikolojik danışma, özel eğitim hizmetleri ile eğitim-öğretim 

kurumlarındaki bu hizmetlerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları, gereksinimleri belirler ve 

önlemleri karara bağlar (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

YönetmeliğiMadde: 34/b). 

b) Eğitsel Tanılama, İzleme ve Değerlendirme Ekibi (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik 

ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 23/n) 

Ekip, merkez müdürü tarafından oluşturulur. 

Ekibe merkez müdürü başkanlık eder. 

Ekibin amacı, özel eğitim gerektiren öğrencilerin tanılama, izleme ve 

değerlendirmesini yapmaktır. 

Özel eğitime muhtaç olduğu tespit edilen çocukların özel eğitim kurumlarına, özel 

sınıf ve yardımcı dersliklere yerleştirilmesi için üst makama teklifte bulunulur (MEB 

Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Görev Tanımı, 2508 sayılı TD). 

Özürlülerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması il milli eğitim müdürlükleri rehberlik 

araştırma merkezlerinde uzman kişilerden oluşan ve özürlü ailesinin yer aldığı özel eğitim 

değerlendirme kurulu tarafından yapılır ve eğitim plânlaması geliştirilir. Bu plânlama her yıl 

yeniden değerlendirilerek gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilir.  

Çıraklık eğitimi almak isteyen özürlülerin ilgi, istek, yetenek ve becerileri 

doğrultusunda ve sağlık kurulu raporunu da dikkate almak suretiyle hangi meslek dalında 

eğitim alacaklarına kurul karar verir.  

Kurulun teşkili ve çalışma usûl ve esasları Milli Eğitim Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi 

Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (Özürlüler ve Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Madde:16, Kanun 

No:5378 2005  ) 

Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim 

alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları 

belirlenerek en az sınırlandırılmış eğitim ortamına ve özel eğitim hizmetine karar verilir.  

Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması rehberlik ve araştırma merkezinde 

oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından nesnel, standart testler ve bireyin 

özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır. “Tanılamada; bireyin özürlü sağlık kurulu 

raporu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim özellikleri ve akademik disiplin 

alanlarındaki yeterlilikleri, eğitim performansı, ihtiyacı, eğitim hizmetlerinden yararlanma 

süresi ve bireysel gelişim raporu dikkate alınır.”  
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Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen 

bireyler için Ek-1’de yer alan Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu hazırlanır.  

Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerine ilişkin bilgi işlem hizmetleri, 

Bakanlıkça geliştirilen RAM Modülü üzerinden yapılır. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 

Madde: 7) 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin izlenmesine yönelik faaliyetler; 

özel eğitim hizmetleri kurulu, rehberlik ve araştırma merkezleri, okullar, kurumlar ve ailenin 

iş birliğiyle yürütülür. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 13) 

Özel eğitim değerlendirme kurulu  

Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerini yürütmek üzere RAM’ın teklifi ve millî 

eğitim müdürlüğünün onayı ile RAM’larda özel eğitim değerlendirme kurulu oluşturulur.  

Özel eğitim değerlendirme kurulu, RAM müdürünün görevlendireceği müdür 

yardımcısı ya da bölüm başkanı başkanlığında;  

a) Özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı,  

b) Psikolojik ölçme araçlarını kullanabilen bir rehber öğretmen,  

c) Görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden bir öğretmen,  

ç) Bulunması hâlinde gezerek özel eğitim görevi yapan bir öğretmen,  

d) Bireyin velisi,  

e) Varsa, bir çocuk gelişimi ve eğitimcisinden oluşur.”  

Özel eğitim değerlendirme kuruluna üyelerin dışında gerektiğinde; eğitim programcısı, 

odyolog, psikolog, psikometrist, sosyal çalışmacı, dil ve konuşma terapisti, fizyoterapist, 

uzman hekim gibi diğer meslek elemanlarından seçilecek birer kişi, çıraklık ve yaygın eğitime 

gidecekler için ilgili kurum temsilcisi, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin çalıştığı kurumdaki iş 

yeri temsilcisi kurula üye olarak katılabilir.  

Özel eğitim değerlendirme kurulunca, bilgilerine başvurulmak üzere; özel eğitime 

ihtiyaç duyan bireyin sınıf ve alan öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni, kayıtlı olduğu okulun 

veya kurumun müdürü, başvuru yapan kurum temsilcisi, özel eğitim hizmetleri kurul üyesi, 

üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyesi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 

çağrılabilir (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 19). 

RAM bünyesinde görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmeni, gezerek özel 

eğitim görevi yapan öğretmen, çocuk gelişimi ve eğitimcisi ile psikolojik ölçme araçlarını 

kullanabilen rehber öğretmen bulunmaması hâlinde, ihtiyaç duyulan personel il içinde görev 

yerlerine bakılmaksızın kurulda görevlendirilir.  

Kurul raporları RAM müdürü tarafından onaylanır. (Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği Madde: 22) 

Kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlardaki personel, diğer öğrenciler ve 

onların aileleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özellikleri hakkında okul idaresince 

yapılan planlama doğrultusunda RAM, BEP geliştirme birimindeki ilgili kişilerce 

bilgilendirilir. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 23/f) 

Aile eğitim programları, RAM’lar, özel eğitim okul ve kurumları, kaynaştırma 

uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanır ve yürütülür. (Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği Madde: 36/c) 

Rehberlik ve araştırma merkezleri; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitsel 

değerlendirme, tanılama, izleme ve yönlendirme hizmetlerini yürüterek birey için en az 

sınırlandırılmış eğitim ortamını önerir, birey ve ailesine destek eğitim ile rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetleri sunar. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 49) 
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Bireyin evde eğitim hizmetinden yararlanmasına ilişkin karar, değerlendirme kurul 

raporu doğrultusunda kurulca alınır ve RAM’a, okula ve veliye yazılı olarak bildirilir. Bireyin 

hastanede eğitim hizmetinden yararlanmasına yönelik karar ise ilgili hekimin ve velinin onayı 

doğrultusunda alınır. (Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi 

Madde:7 TD:2629 ) 

4. Merkez Kitaplığı (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği).  

a) Merkezde alanla ilgili yayınların bulunduğu bir kitaplık oluşturulur. Bu kitaplığa, 

hizmetlerde yararlanılması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma, özel eğitim ve diğer 

ilgili konularda temel kaynaklar ve alanla ilgili yeni yayınlar sağlanır. Gerektiğinde kitaplıkta 

bilgisayar teknolojisi ve ağlarından yararlanılır (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve 

Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 35). 

b) Kütüphane defteri, yayın defteri ve yayın istem fişi tutulur (Millî Eğitim Bakanlığı 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde: 28/k, l, m) 

5. Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları (MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama 

Yönergesi, 2506 Sayılı T.D.,      21.06.2001 tarih ve 410/3824 Sayılı İstanbul TKY Uygulama 

Projesi, MEB Personel Genel Müdürlüğünün      18.06.2001      tarih ve 310/37500 Sayılı 

MEB Taşra Teşkilatı  TKY Uygulama  Projesi, MEB Personel Genel Müdürlüğünün 

     11.07.2002 Gün ve 308- 36548 sayılı yazısı ekinde yer alan “ MEB Taşra Teşkilatı  TKY 

Uygulama Projesi Kılavuzu”). 

     Yukarıda sıralanan mevzuat temel alınarak, sırasıyla aşağıdaki çalışmalar yapılır: 

Kalite Kurulu ve Kalite Geliştirme Ekibi oluşturulur. 

Özdeğerlendirme yapılır.  

Kuvvetli yönler ve iyileştirmeye açık alanlar belirlenir. 

İyileştirmeye açık alanlar önceliklendirilir. 

İyileştirme (Problem Çözme) ekipleri oluşturulur. 

İyileştirme ekipleri tarafından iyileştirme planları hazırlanır. 

İyileştirme planları doğrultusunda “Yıllık Kurum Gelişim Planı” hazırlanır. Bu plan 

eğitim-öğretim yılı başından itibaren uygulanır. Dönem ortasında gözden geçirilir, 

gerekiyorsa biçimlendirici değerlendirme yapılır. 

Yapılan Özdeğerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçları gösterir “Kurum 

Gelişim Raporu” hazırlanır. 

 

  4-PERSONEL İŞLERİ 

Atama/Görevlendirme İşlemleri 

Kurumda müdür, müdür yardımcısı ve yeterli sayıda çeşitli branşlarda psikolojik 

danışman, psikolog, psikometrist, eğitim programcısı, sosyal çalışmacı, özel eğitimci, çocuk 

gelişimi ve eğitimcisi ile sosyal çalışmacı görevlendirilir (MEB Rehberlik ve Psikolojik 

Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 29, 31). 

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümü, bölüm başkanının 

sorumluluğunda merkezin çalışma alanının kapsamına göre yeterli sayıda psikolojik 

danışman, psikolog, psikometrist, eğitim programcısı ve sosyal çalışmacıdan oluşur (MEB 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 29). 

Özel eğitim hizmetleri bölümü, bölüm başkanının sorumluluğunda merkezin hizmet 

verdiği çalışma alanının kapsamına göre yeterli sayıda çeşitli branşlarda özel eğitimci, 

psikolog, psikometrist, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, sosyal çalışmacı ve psikolojik 

danışmanlardan oluşur (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, 

Madde: 31). 

Rehberlik ve araştırma merkezine asıl veya vekil müdür, müdür yardımcısı 

atamalarında atanacakların rehberlik ve psikolojik danışma veya özel eğitim hizmetleriyle 
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ilgili alanlarda lisans düzeyinde yetişmiş olma esası aranır (MEB Rehberlik ve Psikolojik 

Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 26). 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görev alanlarına giren il veya ilçenin; Nüfus 

sayısı: 1) 600.000’e kadar 1, 2) 600.001 ve daha fazla 2, müdür yardımcısı norm kadrosu 

verilir, (MEB Bağlı Okul ve Kurum Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin 

Yönetmelik, Madde: 8/f) 

 Rehberlik ve araştırma merkezleri için; merkezin görev alanına giren il veya ilçenin 

nüfusu 200.000’e kadar olan yerlerde 5, sonra gelen her 100.000 nüfus için 1 rehber öğretmen 

norm kadrosu verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 50.000 

olması halinde bir rehber öğretmen norm kadrosu daha verilir(MEB Bağlı Okul ve Kurum 

Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, Madde: 13). 

Bölüm başkanı, merkez müdürü tarafından görevlendirilir. Bu görevlendirmede, 

görevlendirilecek işgörenin deneyimli ve mesleki formasyonunun bölüm hizmetine uygun 

olması nitelikleri aranır (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, 

Madde: 23/b). 

Merkez personelinin mesleki formasyonlarına uygun şekilde merkezin bölümlerinde 

görevlendirilmeleri, merkez müdürü tarafından yapılır. Merkez müdürü bu işlemi yaparken 

bölüm başkanının görüşünü de alır (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

Yönetmeliği, Madde: 23/c). 

Merkezin; personel, ayniyat, demirbaş, arşiv, mutemetlik işleri, her türlü günlük 

yazışma ve büro hizmetleri ile teknik konulardaki hizmetlerini yürütmek üzere müdür 

yardımcılarına bağlı olarak yeterli sayıda şef, memur, daktilo, yardımcı hizmetli, kaloriferci 

ve teknisyen gibi personel görevlendirilir (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

Yönetmeliği, Madde: 25). 

  Personelin Görevleri ve Personel Arasında İş Bölümü Yapılması 

a) MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 23. maddesi 

merkez müdürünün;  24. maddesi müdür yardımcısının; 36. maddesi psikolojik danışmanın; 

37. maddesi psikologun; 38. maddesi psikometrisin; 39. maddesi eğitim programcısının; 40. 

maddesi sosyal çalışmacının; 41. maddesi özel eğitimcinin; 42. maddesi çocuk gelişimi ve 

eğitimcisinin görevlerini düzenler. Merkez müdürlüğü personeli, yönetmeliğin kendisine 

verdiği görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirir. 

b) Merkez müdürü, müdür yardımcıları ile merkez personeli arasında iş bölümü yapar; 

bölüm başkanını görevlendirir; bölümler arasındaki çalışmaları koordine eder (MEB Rehberlik 

ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 23/a, b, c, f, 25 ). 

c) Merkez müdür yardımcısı, merkezde görevli memurlarla yardımcı hizmetler 

sınıfındaki personelin iş bölümünü düzenler, müdürün onayından sonra yürütülmesini sağlar 

(MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 24/a ). 

d) Bölüm başkanı, bölümün işlerini planlar, eşgüdümü sağlar ve diğer bölümlerle 

işbirliği yapar (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 27/a, b 

). 

e)  Personelin yazılı istekleri mevzuatına uygun olarak yerine getirilir veya ilgili 

birimlere zamanında gönderilir. 

f) Personelin devam takipleri için, Devam-Devamsızlık Defteri tutulur.  

 g) Çalışan personelin  kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymaları sağlanır (Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik) 

h) Personelin disiplin işlemleri (gerektiğinde ödül ve ceza) mevzuatına uygun 

sonuçlandırılır.  

 ı)  Ödül teklifleri zamanında yerine getirilir (Mart 2013-2666 TD, Nisan 2013-2667 

TD) 

http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/norm_kadro_yonetmeligi.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/norm_kadro_yonetmeligi.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/norm_kadro_yonetmeligi.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/norm_kadro_yonetmeligi.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/kilik_kiyafet_yonetmeligi.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/kilik_kiyafet_yonetmeligi.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/odul_yonergesi.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/odul_yonergesi.docx


34 

 

i) Yemekhane, mutfak gibi yerlerde çalışan personelin periyodik sağlık muayeneleri 

yapılır (Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği 14/h), hijyen eğitimi 

almaları sağlanır ve Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin 

yerine getirilmesi sağlanır.  

j) Personele her türlü duyuruların yapılacağı “Duyuru Panosu” hazırlanır. Duyurular  

ilgililere imza karşılığında zamanında duyurulur. 

k) Tebliğler Dergisi, genelge ve emirler ilgili personelce okunup imzalanır. 

  

 3. “Afet bölgesinde yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin 

olağanüstü durum nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması ve sorunların çözümünde 

etkin bir şekilde planlama ve koordinasyonun yapılması ile ilgili iş ve işlemleri düzenlemek” 

amacıyla yönerge hazırlanmıştır (Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

Hizmetleri Yönergesi Madde 6); 

a) Bakanlıkça ve bölgedeki yetkili organlarca plânlanan rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetleri ile ilgili çalışmalar, merkez müdürlüklerinin koordinatörlüğünde 

yürütülür. 

b) Bölgede yapılacak eğitim-öğretim düzenlemelerinde müfettişlerin, okul 

müdürlerinin ve öğretmenlerin görüş, öneri ve bilgileri alınır, çalışmalara katılım ve 

desteklerinden her aşamada yararlanılır. 

c) Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için mobil ekipler ve 

merkezler oluşturulur. Okullarda ve mobil eğitim merkezlerinde rehber öğretmenler rehberlik 

ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütürler. 

d) Merkezlerde yeterli sayıda uzman ve diğer personel bulunmadığı takdirde 

Bakanlıkça görevlendirme yapılır. 

e) Bölgedeki yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin sağlıklı bir eğitim ortamına geçiş 

sürecinde öncelikle uyum ve motivasyonları sağlanarak hazır hâle getirilir. 

f) Bölgedeki yönetici, öğretmen, öğrenci ve veliler ile yapılacak grup rehberlik 

hizmetlerindeki etkinlikler; bireylerle iletişimin daha kolay ve etkili sağlanabilmesi amacıyla 

küçük gruplar esasına göre düzenlenir. 

g) Bölgede yapılacak çalışmalarda ulusal ve uluslar arası düzeyde üniversiteler, 

gönüllü toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşların görüş ve önerileri değerlendirilir, 

gerektiğinde çalışmalara katılımları sağlanır. (Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik 

Danışma Hizmetleri Yönergesi Madde: 6 ) 

Merkez müdürlükleri, Bakanlıkça ve il millî eğitim müdürlüğünce, rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili plânlanan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 

ile ilgili program ve proje uygulamalarını gerçekleştirmekle yükümlüdürler. 

Bu görevlerin yerine getirilmesinden ve amaçlarına uygun olarak işleyişinden il millî 

eğitim müdürlüklerine karşı sorumludurlar. (Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik 

Danışma Hizmetleri Yönergesi Madde: 9, Merkez Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları) 

 

 Özlük İşlemleri 

a) Her personel için “Personel Şahıs Dosyası” düzenlenir. Bu dosyada atama 

kararnamesi, izin, rapor, ödül, ceza vb. belgeler bulundurulur(Kamu Personeli Genel Tebliği 

(Seri No: 2) Resmî Gazete 15.4.2011/27906). 

b) “Personel İzin Defteri” tutulur. MEB İzin Yönergesi doğrultusunda alınan izinler bu 

deftere işlenir. Raporlar usulüne uygun olarak hastalık iznine çevrilir (Milli Eğitim Bakanlığı 

İzin Yönergesi) 

c) Personelin maaş, ücret, vergi iadeleri gibi her türlü özlük hakları zamanında ödenir. 

http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/okul_kantin_hijyen_yonetmeligi.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/afet_uygulanacak_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/afet_uygulanacak_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/afet_uygulanacak_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/afet_uygulanacak_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
Afetlerde%20Uygulanacak%20Rehberlik%20ve%20Psikolojik%20Danışma%20Hizmetleri%20Yönergesi.docx
Afetlerde%20Uygulanacak%20Rehberlik%20ve%20Psikolojik%20Danışma%20Hizmetleri%20Yönergesi.docx
Afetlerde%20Uygulanacak%20Rehberlik%20ve%20Psikolojik%20Danışma%20Hizmetleri%20Yönergesi.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/personel_ozluk_dosyasi.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/personel_ozluk_dosyasi.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_izin_yonergesi.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_izin_yonergesi.docx
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d) Ücretli/Sözleşmeli çalışan personelin SSK/Sosyal Güvenlik destekleme primleri 

zamanında yatırılır. 

Genel Denetim İşlemleri     

 Kurumda genel denetim için Teftiş Defteri tutulur. Genel denetimden sonra gönderilen 

rapora ve denetim tebliğine uygun  işlemler yerine getirilir. Bu defter süresiz saklanır.  

 

Aday Personelin Yetiştirilmesi 

Aday  rehber öğretmenler için rehber öğretmen görevlendirilir. Temel, hazırlık, 

uygulamalı eğitim sonuçlarına göre işlem yapılır, belgeleri ilgili birimlere gönderilip, sonuçlar 

özlük dosyasında saklanır. Her aday personelin dosya hazırlaması sağlanır (Aday Memurların 

Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik),(MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

Yönetmeliği Madde: 23/h). 

 Personelin Hizmetiçi Eğitim Gereksinimi 

Personelin  hizmet içi eğitim ihtiyacı iş başında belirlenir ve yetiştirilmesi için gerekli 

hizmetler yerine getirilir (657 Sayılı Kanun, Madde:10, MEB Hizmetiçi Eğitim  Yönetmeliği 

Madde 6, 2417 Sayılı T.D.). 

 

 5-HESAP VE AYNİYAT İŞLERİ 

  

Hesap İşleri 

a) Ödenekler kullanılarak yapılan harcamalar KBS/Harcama Yönetim Sistemine 

işlenir. 

Ödenek, avans, aylık ve ücret dağıtma defterinin usulünce tutulur, kurum bütçesi 

yapılır; bordroların düzenlenmesi ve alacakların hak sahiplerine dağıtımı gerektiği şekilde 

yapılır. 

b) Maaş ve ücret bordroların bilgisayarla yapılan kurumlarda bu  bordroların birer 

örneği saklanır; şahıs emeklilik kesenekleri icmal bordroları zamanında düzenlenip Sosyal 

Güvenlik Kurumuna gönderilir. 

c) Ödenek defterine, ödeneğin bölüm, madde ve miktarları belirtilerek işlenir, ay sonu 

toplamları alınır; yılsonu toplamlarıyla, tenkis işlemleri mevzuatınca yürütülür; avans 

mahsupları zamanında yapılır ve defterine işlenir, fazlası iade edilip alındı makbuzu defterde 

gösterilir. 

d) Satın alma ile muayene, teslim alma  ve sayım komisyonları oluşturulur. 

e) Bordrolar ve ödeme emirleri silintisiz kazıntısız düzenlenir. 

f)Bordrolar ve ödeme emirleri iki adet yapılır. Mutemet hazırlar, gerçekleştirme 

görevlisi ve harcama yetkilisi imzalar. Kurumda bir sureti bulundurulur. 

g) Ek ders ücretleri listeleri, personelin devam-devamsızlık durumuna göre, alınan 

ücret onayına uygun olarak düzenlenir.  

h)Ek ders ücreti listeleri iki nüsha düzenlenir ve bir örneği kurumda saklanır. Ders,ek 

ders ücretlerinin ödenmesinde, (16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı RG’ de yayımlanan “Milli 

Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”göre 

işlem yapılır. 

ı) Kurumda sigortasız personel çalıştırılamaz. Ücretli/sözleşmeli çalışan personelin 

SSK/Sosyal Güvenlik primleri zamanında yatırılır (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu,Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 

i) Muayene ve kabul komisyonu; Muayene ve kabul komisyonu,  4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan mevzuata göre oluşturulur ve görevlerini 

yürütür 

http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/aday_memurlarinin_yetistirilmesi.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/aday_memurlarinin_yetistirilmesi.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/meb_rehberlik_ve_psikolojik_danisma.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/657_sayili_DMK_Madde_10.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/657_sayili_DMK_Madde_10.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/hie_yonetmeligi.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/dersveekderssaatleri.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/dersveekderssaatleri.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/5510_sgk_kanunu.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/5510_sgk_kanunu.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/sosyal_sigorta_islemleri.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/kamu_ihale_kanunu.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/kamu_ihale_kanunu.docx
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k) Merkezin hizmet ihtiyacını karşılamak amacıyla Bakanlık bütçesinden merkezlere 

gönderilen ödenek, okul-aile birliği ve yerel imkânlarla hizmet satın alınabilir. Buna dair 

işlemler genel ve özel şartlar hazırlanacak sözleşmede belirtilir. 

l) Kurum yönetimi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelerde; 

saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların 

uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını 

sağlamakla sorumludur (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde: 5). 

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı 

ve yapım işleri bir arada ihale edilemez (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde: 5). 

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri 

kısımlara bölünemez (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde: 5). 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa  göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli 

istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel 

hallerde kullanılabilir (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde: 5). 

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

Madde: 5). 

m) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale 

yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale 

dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler 

ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün 

belgeler bulunur (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde:7). 

            n) Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her 

türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet 

belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve 

ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan 

diğer kişilere açıklanmaz (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde:9). 

 o) İhale bedeli her yıl ilan edilen eşik değerin altında kalan satın alma işleri için 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 22’ye göre işlem yapılabilir (4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu Madde:22). 

ö) İşveren çalıştırdığı işçilerin izin durumlarını gösteren “Yıllık Ücretli İzin Kaydı”nı 

tutmak ve bu defteri istendiğinde yetkili memurlara göstermek ve izin kuruluna vermek 

zorundadır (Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, Madde: 20/Ek-1). 

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 kurulur(Okul Aile 

http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/kamu_ihale_kanunu.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/kamu_ihale_kanunu.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/kamu_ihale_kanunu.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/kamu_ihale_kanunu.docx
file:///G:/YASAL%20DÜZENLEME-1/Kamu%20İhale%20Kanunu.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/kamu_ihale_kanunu.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/kamu_ihale_kanunu.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/kamu_ihale_kanunu.docx
Kamu%20İhale%20Kanunu.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/kamu_ihale_kanunu.docx
Kamu%20İhale%20Kanunu.docx
file:///G:/YASAL%20DÜZENLEME-1/Kamu%20İhale%20Kanunu.docx
file:///G:/YASAL%20DÜZENLEME-1/Kamu%20İhale%20Kanunu.docx
file:///G:/YASAL%20DÜZENLEME-1/Kamu%20İhale%20Kanunu.docx
file:///G:/YASAL%20DÜZENLEME-1/Kamu%20İhale%20Kanunu.docx
Kamu%20İhale%20Kanunu.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/yillik_ucret_izin.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/okul_aile_birligi.docx
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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 açıldığı 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) Yönetimkurulu, 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 yedeklerin çağrılmasıyla 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). 

k) Gelirlerin kabulü Okul Aile Birliği Yönetmeliği Madde: 16’daki düzenlemeye göre 

yapılır.  

http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/okul_aile_birligi.docx
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http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/okul_aile_birligi.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/okul_aile_birligi.docx
http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/okul_aile_birligi.docx
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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 belgelerinin yer aldığı dosya, 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 bulunduğu 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. 

 

6- TAŞINIR MAL İŞLERİ (TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ): 
  

 Sorumluluk ve Görevliler ( Taşınır Mal Yönetmeliği Madde: 5) 

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

edinilmesinden, kullanılmasından, 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 taşınır kayıtlarının bu 

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere 

gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.  

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

yapılmadığını 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 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 
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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.  

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. 
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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). 

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 dayanması 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 itibarıylayönetim hesabı 

verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması 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 olmalıdır. 

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

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

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

nedeniyle numaralandırılması 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 kaydedildiği taşınır kodundan; ikinci grup 

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

verilen giriş sıra numarasından oluşur (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde: 36/2). 
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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 bulunduğu 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, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda 

sayımı yapılır. 

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 bulunduğu veya 

ambardan çıktığı halde belgesi düzenlenmediği ve kayıtları yapılmadığı belirtilen taşınırlara 

ilişkin işlemlerin yaptırılmasını 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 oluğunun 

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 yapılması 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. 

7. DEĞERLENDİRME    : 

Kurum Başarı derecesi : (Gelişmeye açık, Orta, İyi, Çok iyi düzeyde) 

Not: Kurum başarı derecesi kurumun bütün etkinlikleri ve denetim sürecinde elde edilen 

veriler  göz önüne alınarak ve dörtlü derecelendirmeye göre belirlenmelidir. 

8. KURUMUN İHTİYAÇLARI  VE FAZLALIKLARI: 

a)Personel                    : 
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b)Yatırım ve onarım     : 

c)Donatım                     :  

 

9.DENETİMDE GÖREV ALAN DENETMEN VE DENETMEN YARDIMCILARI: 

 

 

10.DENETİMLE İLE İLGİLİ GÖRÜŞ ve ÖNERİLER:  

Denetim raporunun ekinde bulunan Ek:1’deki “KURUM GELİŞİM PLANI” nın 

düzenlenerek 30 gün içerisinde Eğitim Denetmenleri Başkanlığına gönderilmesini rica 

eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.     

……………………….………………….……………………. 

                    İl Eğitim Denetmeni        İl Eğitim Denetmeni     İl Eğitim Denetmeni  

 

 

İ n c e l e n m i ş t i r.    U Y G U N D U R. 

…./ …../201.        … /…./201.   

………………………      Cevdet ÖZER 

  Eğitim Denetmeni     Eğitim Denetmenleri Başkanı  

 …..Grup Başkanı    
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REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN REHBERLİK VE 

DENETİMLERİNDE  YARARLANILACAK MEVZUAT 

KANUNLAR 

1-4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun  

2- 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu; 

3-Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun 

4--657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

5-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu  

6- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

6- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

YÖNETMELİKLER 

1 Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği,  

2- Devlet Binaları Bakım Onarım ve İşletme Yönetmeliği  

3- MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği  

4- MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği  

7- Mobil Telekomünikasyon Şebekelerine Ait Baz İstasyonlarının Kuruluş Yeri, Ölçümleri, 

İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 

8-Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi 

Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik 

9-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

10- Okul Aile Birliği Yönetmeliği 

11-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 

12- MEB Bağlı Okul ve Kurum Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin 

Yönetmelik 

13-Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik 

14- Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği 

15- MEB Hizmetiçi Eğitim  Yönetmeliği  

16-Taşınır Mal Yönetmeliği 
17- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

18- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 

19-Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik 

20- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 

 

 

YÖNERGELER  

1-MEB Rehberlik Araştırma Merkezleri Açma Yönergesi,  

2-MEB İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi  

3- Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme Söndürme Yönergesi 

4-MEB Bayrak Törenleri Yönergesi 

5-MEB Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 

6-MEB Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi  

7-Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi 

8-MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi, 

9- Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönerge 

10- Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi 
11- Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair 

Yönerge 

 

7-4207%20Sayılı%20Kanun.pdf
file:///C:/Users/HP/Desktop/YASAL%20DÜZENLEME-1/Kamu%20İhale%20Kanunu.docx
file:///C:/Users/HP/Desktop/YASAL%20DÜZENLEME-1/Kamu%20Zararlarının%20Tahsiline%20İlişkin%20Usul%20ve%20Esaslar%20Hakkında%20Yönetmelik.docx
file:///C:/Users/HP/Desktop/YASAL%20DÜZENLEME-1/Sosyal%20Sigorta%20İşlemleri%20Yönetmeliği.docx
file:///G:/YASAL%20DÜZENLEME-2/Kamu%20Hizmet%20Standartları%20Yönetmeliği.docx
file:///C:/Users/HP/Desktop/YASAL%20DÜZENLEME-1/MEB%20İzin%20Yönergesi.docx
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KILAVUZLAR 

1- MEB Kurum Tanıtım Kılavuzu 

2- MEB Taşra Teşkilatı  TKY Uygulama Projesi Kılavuzu 

3-Kamu Binaları, Daire ve Müessesler İçin Sivil Savunma Kılavuzu 

TÜZÜK-GENELGELER VE ESASLAR 

1- MEB Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar,  

2-Kurum Tanıtım Kılavuzu(Ve 30.03.2007 tarih ve 2007/28 sayılı Genelge) 

3- Atatürk Büstü (14.01.1981 tarih ve 282/81 sayılı genelge, 1928 sayılı TD). 

4-Türk Bayrağı Tüzüğü 

5-13.01.1984 tarih ve 173 sayılı “Onarım ve Tadilat Teklifleri” konulu 1984/10 sayılı  

6- Temizlik Rehberi 

7-Başbakanlığın 2004/26 sayılı Genelgesi(01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı RG). 

8-Sivil Savunma ile ilgili Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer 

Hizmetler Tüzüğü, 

9-MEB Savunma Sekreterliğinin 11.07.2000 tarih ve 2000/836 sayılı yazısı, 

10- MEB. Sivil Savunma Denetim Rehberi 

11-2008/71 notu “Yangın Emniyet Tedbirleri” konulu Genelge 

12- Türk Bayrağı Tüzüğü;  

13-07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı RG; 2008/12 Notu Genelge 

14-Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 24.03.2005 tarih ve 2005/7 sayılı 

genelgesi 

15-“Brifing Hazırlama ile İlgili Esaslar” a uyulur (TTK.’nın22/02/1967 gün ve 582/1-

9323sayılı kararı T.D.1442 ).  

16-T.C.Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, 24/03/2006-1324) 

17-MEB Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Görev Tanımı,(2508 sayılı TD) 

18-21/06/2001 tarih ve 410/3824 Sayılı İstanbul TKY Uygulama Projesi, 

19-Kamu Personeli Genel Tebliği(Seri No: 2)  

20- Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 

Karar 

21- MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/33 Sayılı Genelgesi 

 

ÇİZELGE VE TABLOLAR 
 

RAMLARDA KULLANILAN FORMLAR 
Sıra 

No 
Form Adı İlgili Bölüm 

MS 

Word 

MS 

Excel 

1 Psikolojik Destek İçin Gönderme Öncesi Bilgi Formu RPDH 
 

 

2 Randevu Fişi RPDH - ÖEHB 
 

 

3 Randevu Kayıt Defteri RPDH - ÖEHB 
 

 

4 Birey Kayıt Defteri RPDH 
 

 

5 Birey Kayıt Deteri ÖEHB 
 

 

6 Danışan Kayıt Formu RPDH 
 

 

file:///G:/YASAL%20DÜZENLEME-2/2010331.jpg
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/RAM_PDR/psikolojik_destek.doc
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/RAM_PDR/randevu_fisi.xls
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/RAM_PDR/randevu_kayit_defter.xls
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/RAM_PDR/birey_kayit_pdr.xls
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/ozel_egitim_bolumu/birey_kayit.xls
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/RAM_PDR/danisan_kayit.xls
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7 Öğrenci Görüşme Formu RPDH 
  

8 Danışma Değerlendirme Formu RPDH 
  

9 Aile Görüşme Formu RPDH 
 

 

10 Öğrenci İzleme Formu RPDH 
 

 

11 Rehber Öğretmen Bilgi Formu RPDH 
 

 

12 Okul Rehberlik Servisi İzleme Formu RPDH 
 

 

13 RAM Bilgi Formu İdari Bölüm 
 

 

14 Özel Eğitim İçin Gönderme Öncesi Bilgi Formu  ÖEHB 
 

 

15 Kaynaştırma Öğrencisi Bilgi Formu ÖEHB 
 

 

16 Özel Eğitim Sınıfı Ziyaret Formu ÖEHB 
 

 

17 Kaynaştırma Öğrencisi İzleme Formu ÖEHB 
 

 

18 
Özel Özel Eğitim Merkezlerindeki Öğrencilerin 

Gelişim Takip Çizelgesi 
ÖEHB 

 
 

19 Veli Ön Görüşme Formu ÖEHB 
 

 

20 Sağlık Kuruluşuna Sevk Formu ÖEHB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AİLE GÖRÜŞME FORMU   

                                                                              

 

Görüşme tarihi: 

Öğrencinin adı, soyadı:                                                                                

Doğum tarihi: 

http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/RAM_PDR/ogrenci_gorusme.doc
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/RAM_PDR/ogrenci-gorusme.xls
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/RAM_PDR/danisma_degerlendirme_form.doc
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/RAM_PDR/danisma_degerlendirme.xls
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/RAM_PDR/aile_gorusme_form.doc
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/RAM_PDR/ogrenci_izleme_formu.xls
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/RAM_PDR/cv.xls
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/RAM_PDR/reh_servis_izleme.doc
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/RAM_PDR/rambilgi.xls
http://orgm.meb.gov.tr/duyuru_haber.htm
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/ozel_egitim_bolumu/kaynastirma_ogrenci_bilgi.doc
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/ozel_egitim_bolumu/ozel_egt_sinif_ziyaret.xls
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/ozel_egitim_bolumu/kaynastirmaizleme.xls
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/ozel_egitim_bolumu/ozel_ozel_birey_gelisim_takip.xls
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/RAM_PDR/VELİÖNGÖRÜŞME.xls
http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/sayfalar/forms_dokuman/RAM_PDR/SAĞLIK KURULUŞUNA SEVK FORMU.doc
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Okulu, sınıfı:                                                        

Adresi ve telefon numarası:  

Geliş nedeni? 

Problem ne zaman başladı? 

Bu konuyla ilgili olarak neler yaptınız? 

AİLENİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU 

Annenin adı:                           eğitimi:                 mesleği:                       öz/üvey            

sağ/ölü                                                   

Babanın adı:                           eğitimi:                  mesleği:                               öz/üvey        

sağ/ölü 

Anne babanın birliktelik durumu (resmi/gayri resmi - birlikte/ayrı): 

Kaç çocuğunuz var?     Kaçıncı çocuk? 

Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?   

Sosyal güvenceniz var mı?  

Ev kendinizin mi?                                 

Çocuğunuzun kendisine ait bir odası var mı? 

Çocuğunuza düzenli olarak harçlık veriyor musunuz?                  

Ailede süreğen hastalığı ya da engeli olan birey var mı? 
Ailenin yanında kalan birisi var mı? 

 

AİLE İÇİ İLETİŞİM 

Aile içi iletişiminiz nasıldır? 
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Tüm ailenin birlikte katıldığı etkinlikler (ev içi ve ev dışı) nelerdir? 

Bir sorunu olduğunda bunu evde önce kiminle paylaşır? 

Kardeşiyle/kardeşleriyle ilişkileri nasıldır? 

GELİŞİM  

Konuşmaya ne zaman başladı? 

Yürümeye ne zaman başladı?                                                                                                                                                                                                            

Tuvalet alışkanlığını ne zaman kazandı?  

SAĞLIK  

Geçmişte ciddi bir hastalık/ travmatik bir olay (kaza, bir yakın kaybı)  geçirdi mi? Geçtiyse olayın 

etkisi devam ediyor mu? 

Süreğen bir hastalığı var mı? İlaç kullanıyor mu? 

ARKADAŞLIK- SOSYAL FAALİYETLER 

Arkadaşları var mı? Arkadaşlık  ilişkileri nasıldır? 

Kimlerle oynamayı tercih eder?   

Oyun kurucu mudur? Katılımcı mıdır? Oyun kurallarına uyum sağlar mı? 

Oynadığı oyunlar nelerdir? Ne tür oyuncaklarla oynar? 

Sinema ve tiyatroya gider mi? 

Arkadaş toplantıları, doğum günü gibi özel kutlamalara katılmaktan hoşlanır mı? 

Seyahat etmekten ve gezilere katılmaktan hoşlanır mı? 

Spor/müzik/resim yeteneği var mı?  Diğer?   

Evde konulan kurallara uymakta zorluk yaşar mı? (internet kullanımı, tv izleme vb.) 

Sorumluluk alır mı? Ne gibi sorumluluklar alır? 
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OKUL YAŞAMI 

Okulunu sever mi? Öğretmenini/öğretmenlerini sever mi? Okulda en çok neyi sever? 

Geçmişte okul/öğretmen değişikliği yaşadı mı? 

Öğretmeninin/öğretmenlerinin çocuğun davranışlarına ve derslerine ilişkin düşünceleri nelerdir?  

Başarılı olduğu ders/dersler hangisi?                                      

Başarısız olduğu ders/ dersler hangisi? 

Genel olarak çocuğunuzun okul başarısını yeterli buluyor musunuz? 

Dersleri konusunda yardıma ihtiyacı var mı? Kimden yardım alıyor? 

Düzenli çalışma alışkanlığı var mı? 

Okuma alışkanlığı var mı? 

Okulda katıldığı sosyal faaliyetler var mı? Varsa bunlar neler?  

PROBLEM DAVRANIŞLAR 

Altını ıslatma var mı? 

Saldırganlık var mı? 

Kardeş kıskançlığı var mı? 

Takıntılı davranışlar var mı? 

Utangaçlık var mı? 

Yalan söyleme var mı? 

İzinsiz alma davranışı var mı? 

Dikkat dağınıklığı ve aşırı hareketlilik var mı? 

Sigara vb. madde kullanımı var mı? 
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ANNE-BABALARA YÖNELİK SORULAR 

ÇOCUK EĞİTİMİ 

Çocuğunuzun sizden ayrı kaldığı bir dönem oldu mu? 

Anne:            

Baba: 

Çocuğunuzla birlikte oynadığınız oyunlar/yaptığınız etkinlikler nelerdir? 

Anne:        

Baba: 

Çocuğunuzun yapabileceği işleri onun yerine yaptığınız olur mu? 

Anne: 

Baba: 

Çocuğunuzu kardeşi veya diğer çocuklarla kıyasladığınız olur mu? 

Anne:  

Baba: 

Çocuğunuzun eğitimi ve disiplini konusunda eşinizle ortak tutum sergileyebiliyor musunuz? 

Anne:        

Baba: 

Çocuğunuzu ödüllendirir misiniz? Hangi durumlarda ve nasıl ödüllendirirsiniz? 

Anne:        

Baba: 

Çocuğunuza ceza uygular mısınız? Hangi durumlarda ve nasıl ceza uygularsınız? 
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Anne:        

Baba: 

Çocuğunuzu döver misiniz? Bunu hangi durumlarda ve ne sıklıkla yaparsınız? 

Anne:        

Baba: 

 

 

Çocuğunuzdan beklentileriniz nelerdir? 

Anne:        

Baba: 

GÜNDELİK YAŞAM 

Anne babanız ve kardeşlerinizle ilişkileriniz nasıldır? 

Anne:        

Baba: 

Arkadaş ilişkileriniz nasıldır? 

Anne:        

Baba: 

Beslenme ve uyku düzeniniz nasıldır? 

Anne:        

Baba: 

Dinlenmek için neler yaparsınız?  
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Anne:        

Baba: 

Sosyal faaliyetlere katılır mısınız? Katıldığınız sosyal faaliyetler nelerdir? 

Anne:        

Baba: 

Televizyon izler misiniz? Ne tür programlar izlersiniz? 

Anne:        

Baba: 

Okuma alışkanlığınız var mı? Ne tür yayınlar okursunuz? 

Anne:        

Baba: 

Sigara içer misiniz? Çocuklarınızın yanında içer misiniz? 

Anne:   

Baba: 

Görüşmeyle ilgili izlenimler: 

                                                                                                             Görüşmeyi Yapan   

 
 
 
 
 
 
 

BİREY KAYIT DEFTERİ   (ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ) 
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BİREY KAYIT DEFTERİ  (RPD BÖLÜMÜ) 

               

S
IR

A
 N

O
 

D
O

S
Y

A
 N

O
 

G
Ö

R
Ü

Ş
M

E
 T

A
R

İH
İ 

A
D

I 
S

O
Y

A
D

I 

D
O

Ğ
U

M
 T

A
R

İH
İ 

C
İN

S
İY

E
T

İ 

V
E

L
İN

İN
 A

D
I 

S
O

Y
A

D
I 

A
D

R
E

S
/ 

T
E

L
E

F
O

N
 

G
E

L
D

İĞ
İ 

K
U

R
U

M
/O

K
U

L
 

B
A

Ş
V

U
R

U
 N

E
D

E
N

İ 

K
U

L
L

A
N

IL
A

N
 T

A
N

IM
A

 

A
R

A
Ç

L
A

R
I 

G
Ö

R
Ü

Ş
M

E
 Y

A
P

A
N

 K
İŞ

İ 

K
A

R
A

R
 

Y
Ö

N
L

E
N

D
İR

İL
D

İĞ
İ 
K

U
R

U
M

 /
 

O
K

U
L

 

E K 

                              

                              

                              

                              

               

               

               

               

               

               

               

               

                              

 

 

   

   

   

   

   



54 

 

DANIŞMA DEĞERLENDİRME FORMU 

 
 

  
TARİH:   

ADI, SOYADI:                         

GÖRÜŞME SAYISI:   

DANIŞMA KONUSU 

 

DANIŞMANIN HEDEFLERİ: 

  

DANIŞMA ÖZETİ 

 

SONRAKİ GÖRÜŞME TARİHİ:   

SONRAKİ GÖRÜŞME İÇİN DÜŞÜNCELER: 

  

VARSA VERİLEN EV ÖDEVİ: 

  

  

  

 
ÇALIŞMAYI YAPAN: 
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             KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMASINA ALINAN 

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU 
 

İLÇESİ                                              :  

 

OKULUN ADI                                  :  

 

ADRESİ                                             :  

TELEFON-FAX                                :  

SINIF ŞUBE SAYISI                        :  

SINIF ÖĞRETMEN SAYISI           :  

BRANŞ ÖĞRETMEN SAYISI          :  

 

REHBER ÖĞRETMEN SAYISI     :  

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI               :  

ÖĞRENCİNİN 
Sır

a 

no 

 

Adı Soyadı 

 

Doğum 

Tarihi 

 

Cinsi
yeti 

 

Bulunduğu 

Kaynaştırma 

Sınıfı ve 

Şubesi 

 

 

Bulunduğu 

Sınıfın 

Mevcudu 

 

Engel 

Türü 

 

*Kaynaştırma Eğitimine 

Alınmasını Uygun 

Gören Kurul Kararının 

Tarih - Sayısı 

 

1 

       

 

2 

       

 

3 
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4 

       

 

5 

       

       

Adı Soyadı         Sınıfı      Gittiği Okul         Geldiği Okul 

Naklen gelen Kaynaştırma Öğrencisi:  

Naklen Giden Kaynaştırma Öğrencisi: 

Mezun Olan Kaynaştırma Öğrencisi: 

  Tasdik Olunur 

                                                                                                                                                            Tarih 

                                                                                                                                         Okul Müdürü 
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ÖĞRENCİ İZLEME FORMU 

   

DANIŞANIN ADI VE SOYADI: DOSYA NO: 

OKULU/SINIFI/NO: 

GELİŞ NEDENİ: 

  

 
YAPILAN ÇALIŞMA 

Kişisel ve Sosyal Rehberlik   
 

Aile Danışmanlığı    
   

Eğitsel Rehberlik   
 

Bireysel Psikolojik 
Danışma   

   

Mesleki Rehberlik   
   

  

  

ÇALIŞMANIN BİTİŞ TARİHİ               ……../……./200.… 

  

İZLEME TARİHİ 

1.    ………/……../200….     2. ……../……../200…. 3. ……../………/200…. 

  

  

İZLEME ŞEKLİ 

  

        Görüşme    
     
Gözlem    

      
Ziyaret           Telefon     

  

  

  

KİMİNLE GÖRÜŞÜLDÜĞÜ 

  

               Kendisi   Anne      Baba          Anne-baba     

  

Sınıf Öğretmeni    
Rehber 
Öğrt     Akran          Diğer     

  

 
ŞİMDİKİ DURUMUN ÖZETİ: 
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İZLEMEYİ TAKİBEN YÖNLENDİRME YAPILDI İSE; 

  

Yönlendirilen Kurum:     

  

Yönlendirme Nedeni:     

  

  

                                                                        İZLEMEYİ YAPAN  

                                                                       ADI VE SOYADI 

                                                                         TARİH 

                                                                        İMZA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



59 

 

 

 

 

 

 

 

                                      RANDEVU FİŞİ 

 

Rehberlik ve Araştırma Merkezine Gelirken Getirilmesi Gereken Belgeler: 

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Üzerinde TC Kimlik No su Yazılı) 

2. Sağlık Kurulu Raporu (Varsa) 

3. Performans kayıt Tablosu 

4. Fotoğraf 3 (üç) adet 

5.Dönerm Sonu Bireysel performans Değerlendirme Formu 

6.Eğiğitsel Değerlendirme İsteği Formu 

7.Bireysel gelişim Formu 

Not: Yukarıdaki evraklar sadece özel eğitim amaçlı incelemeler için 

getirilecektir. 
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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANISMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK  DANIŞMA SERVİSLERİ 

ZİYARET FORMU 

 

 

Okulun Adı : …………………………………………..       İzleme Tarihi ……/…./200…  

Okul öğrenci sayısı     (K) ….  ( E )….. (TOPLAM )….      Okul  Öğretmen  sayısı …… 

Okulda  rehber öğretmen  var mı  (e) ….( h) ….                   Okul tel no :   

REHBER ÖĞRETMEN VARSA 

Okuldaki rehber öğretmen sayısı ….. 

Rehber öğrt Adı Soyadı:………….. 

1 

2 

3 

Mezun olduğu okul: 

1 

2 

3 

Rehber Öğret olarak görevde çalışma süresi 

1 

2 

3 

Bulunduğu okulda çalışma süresi  

( görevlendirme/ kadrolu 

1 

2 

3 

Rehberlik servisine ait bir oda (birim) var mı? 

E(   )    H(  ) 

 

a )Yok ise çalışmalar  için ne tür bir yer 

kullanılıyor? 

 

b)Var işe çalışmalar için  yeterlimi     

 

Rehberlik servisinin fiziksel donanımı nasıl  

( masa , sandalye , pano, kitaplık , görüşmeler 

Birimde eksik olduğunu düşündüğünüz test , 

envanter, anket ve tanıma tekniği nelerdir 

 

 

 

Rehberlik hizmetleri okul yürütme  komisyonu  

oluşturuldu mu ? 

E (  )         H(   ) 

 

Üyeleri  :               Toplantı tarihleri: 

 

 

 

 

 

 

Okulda karşılaşılan sorunlar nelerdir ve bunlar 

ilgili neler  yapılıyor 

1 

2 

3 

 

 

 

Planlanan çalışmalara uygulana biliyor mu  
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için bölüm , bilgisayar… vb) 

 

 

 

Bulunduğu yaş ve sınıf düzeyi bakımından farklı 

olan öğrenciler tespitinde ve tespit edildikten 

sonra yapılan işlemler ?    

 

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ağırlıklı olarak hangi yöntemler kullanılıyor? 

Konuları kimlere yönelik ?( öğrenciler- öğretmenler- veli –idareci ) olduğunu belirtiniz 

Bireysel görüşme , bireysel psikolojik danışma ,grupla psikolojik danışma , bireysel eğitsel rehberlik , 

grupla rehberlik ..vb 

 

 

Görüşülen okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi rehber öğretmeninin RAM la ilgili beklentileri 

 

 

Görüşülen rehber öğretmenin Adı Soyadı: 

                                                REHBER  ÖĞRETMEN YOKSA  

  

Okulun rehber öğr. Norm kodrosu var mı  ? 

 

Rehberlik servisine ait oda varmı? 

Yok  işe rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetlerine için ne tür bir yer kullanılıyor? 

 

 

Var işe birim çalışmaların yürütülmesi için 

yeterlimi? 

 

Rehberlik hizmetleri okul yürütme komisyonu   

oluşturuldu mu? 

 

Üyeler                           Toplantı tarihleri 

 

 

Yılık çalışma planı hazırlandı mı?  

       E(  )   H  (  ) 

 

Planlanan çalışmalar uygulanabiliyor mu ? 

 

 

 

Okulda sık karşılaşılan sorunlar nelerdir ve 

bunlarla ilgili neler  yapılıyor ? 

1 

2 

3 

 

Planlana çalışmaların uygulanmasında ne gibi 

yöntemler kullanılıyor ( test ,anket ,görüşme , 

Eğitsel rehberlik) 

 

 

 

Konuları ve kimlere yönelik ( öğrenci –öğretmen- 

veli) olduğunu belirtiniz 

    

 

 

 Bulunduğu yaş ve sınıf düzeyi bakımından farklı 

olan öğrenciler tespitinde ve tespit edildikten 

sonra yapılan işlemler 

 

 

Rehberlik ve psikolojik danışma boyutunda diğer 

faaliyetler nelerdir? 

 

 

Rehber öğretmene ihtiyaç var mı? 

 

RAM la ilgili görüş ve beklentiler  

 

 

  Görüşülen Okul müdürü , müdür yrd ,veya 

öğretmenlerin Adı Soyadı: 

Ziyareti  gerçekleştiren Rehber öğretmenlerinin  gözlem sonuçları : 

 

 

Adı  Soyadı& imzası  
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T.C. 

…………………. VALİLİĞİ 

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Sayı :                 …../…../……. 

Konu :Tıbbi İnceleme İsteği 

………….. DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE 

Aşağıda açık kimliği belirtilen ……………………………’nin tıbbi incelemesinin yapılması 

hususunda gereğini arz ederim. 

        RAM Müdürü 

       Adı Soyadı 

         İmza 

Öğrencinin/Danışanın 

T.C Kimlik Numarası : 

Doğum Yeri ve Tarihi : 

Anne-Baba Adı  : 

Okulu    : 

Sınıfı    : 

Geliş Nedeni   : 

Yapılan Çalışmalar: 
…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………...... 
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Sağlık Kuruluşuna Yönlendirilme Nedeni: 
…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

 

DİĞER FORMLAR 

 

http://istanbul.meb.gov.tr/egitimdenetmenleri/edergi/dosya/diger_form.docx

