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BAKAN SUNUŞU 

Eğitim, içerisindeki tüm bileşenler ve kademelerin birbirini etkilediği bütüncül bir sistemdir. 

Küresel rekabet ortamında bilim ve teknolojinin ışığında çağdaş ve güçlü bir eğitim sistemi 

oluşturabilmek; sorgulayan, tartışan, araştıran ve üreten bireyler yetiştirmek ve bunu toplumun tüm 

kesimlerine olabildiğince yayabilmekle mümkündür. Nitelikli eğitimin toplumun tüm kesimlerine 

yayılması, ülkemizi müreffeh devletler seviyesine çıkarma amacı doğrultusunda temel politikamızdan 

biri olmalıdır. Oldukça büyük bir ölçeğe sahip eğitim sistemimiz ve genç nüfusumuz, eğitim alanında 

atılan doğru ve yerinde adımlarla en büyük gücümüz haline gelecektir.   

Tüm dünyayı derinden etkileyen salgın şartlarının ülkemizde eğitim alanında yol açtığı 

kayıpları telafi etmek, akabinde eğitim sistemimizi uluslararası ölçekte daha fazla rekabet edebilir 

düzeye getirebilmek için tutarlı, uyumlu ve destekleyici bir eğitim politikası ışığında etkili bir yönetim 

anlayışı ile yönetimin iş ve işlemlerini, sistemin önceden belirlenen amaçlara ulaşıp ulaşmadığını 

tespit edecek mekanizmalara ihtiyaç vardır. Kurumsal süreçlerin takip edilerek etkili ve verimli 

çalışmayı sekteye uğratan unsurlara zamanında müdahale edilip bunların ortadan kaldırılması; sürekli 

iyileştirme ve geliştirmeye yönelik sağlıklı bir işleyiş gerçekleştirilebilmesi denetim ile mümkündür. 

Eğitimde daha iyi süreç ve sonuçlara ulaşmayı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetim ve bu 

süreçte yapılan rehberlik, birbirleriyle yakından ilgili olduğundan eğitim denetimine atfedilen değer de 

günden güne artmaktadır.  

Anayasamızın 42. maddesinde yer alan amir hükümler gereği ülkemizde gerçekleştirilen tüm 

eğitim öğretim faaliyetlerinin denetim ve gözetimi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu görev Millî 

Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının uhdesine verilmiştir.  

Bu kapsamda Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık 

personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına, gerçek ve tüzel kişilere 

rehberlik etmek; önleyici, iyileştirici ve geliştirici bir yaklaşımla kurumsal faaliyetlere katkı sağlamak; 

sunulan hizmetlerin süreç ve sonuçlarının mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, 

performans ölçütlerine ve kalite standartlarına uygunluğunu analiz etmek ve kanıtlara dayalı olarak 

değerlendirmek; elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek; 

müfettişler arasında uygulama birliği ve standartlaşmayı sağlamak amacıyla Bakanlığımıza bağlı okul, 

kurum ve birimlerin özelliklerini dikkate alarak “Rehberlik ve Denetim Rehberleri” hazırlamıştır. 

Hazırlanan ve güncellenen rehberlik ve denetim rehberlerinin Bakanlığımıza bağlı bütün birim, okul 

ve kurumlara katkı sağlayacağı inancıyla uygulayıcılara başarılar dilerim.  
 

 

               Mahmut ÖZER 
         Millî Eğitim Bakanı 
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SUNUŞ 

Kurumsal faaliyetlerin ve işlemlerin önceden belirlenen amaçlara ve kurallara uygun 

gerçekleşip gerçekleşmediğinin ortaya konmasına yönelik inceleme süreci olan denetimde nihai amaç, 

demokratik hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda her türlü kamu kaynağının tespiti ve rasyonel biçimde 

kullanılmasını sağlayarak, kamu yönetiminin, topluma daha iyi hizmet götürmesine yardımcı olmaktır. 

Çağdaş denetim; kurumların işbirliği, bilimsellik ve nesnellik esaslarına dayalı olarak; güçlü 

yanlarının vurgulanması, eksik yanlarının geliştirilebilmesi ve bu sayede kaynakların etkili ve verimli 

bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen tanılama, değerlendirme ve geliştirme 

faaliyetlerinin bir bütünüdür. Bu kapsamda kurumlarda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin, 

yetiştirilmek istenen insan tipine uygun olup olmadığı, öğrenmede rol oynayan tüm öğeler birlikte ele 

alınarak değerlendirilir.  

Son yıllarda çağdaş eğitim alanında ve kamu yönetiminde gerçekleşen değişim ve gelişimler, 

denetim anlayışının yenilenmesi ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede ortaya çıkan sorunları 

ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarını çağdaş denetim ilkeleriyle ortaya koyabilmek, önleyici bir 

bakış açısıyla kurumsal faaliyetlerin iyileşmesine katkıda bulunmak ve bu yolla kurumsal 

hizmetlerdeki kaliteyi artırmak suretiyle kamu kaynaklarının etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını 

sağlamak Teftiş Kurulu Başkanlığının öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.  

Anayasa’nın 42. maddesinde “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, 

çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır.” 1739 Sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 56. maddesinde yer alan “Eğitim-öğretim hizmetinin, bu Kanun 

hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı 

sorumludur.” hükümlerine dayanarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık teşkilatı ile bağlı kurum ve 

kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak rehberlik ve denetim, inceleme ve 

soruşturma işlerini yürütmektedir. 

Dinamik bir özellik taşıyan eğitim ve eğitim denetimi anlayışındaki değişme ve gelişmeler, 

denetim esaslarının yeniden ele alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu çerçevede; 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başkanlığımıza verilen 

görev doğrultusunda hazırlanan ve güncellenen Rehberlik ve Denetim Rehberlerinin Türk Millî Eğitim 

camiasına faydalı bir kaynak olmasını dilerim. 
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A.  AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

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

uygulanacak esasları belirlemektir. 

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

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

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

altında yapılır.”, 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 56 ncı maddesindeki, “Eğitim-öğretim 

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

Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur.”, 

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

320’nci maddesinde yer alan; 

“(1)Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar: 

  a) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve 

kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek,  

b) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve 

kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve 

programlar oluşturmak ve rehberlik etmek,  

c) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve 

denetimini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak, 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 iletmek, 

  ç) Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun 

faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön 

plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve 

soruşturma iş ve işlemlerini Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yapmak,  

d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim 

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

soruşturma hizmetlerini Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yürütmek”, 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 

 
 

 
 



                                                                                                                                                           
                                                                                                                                Yurt Dışı Teşkilatı Rehberlik ve Denetim Rehberi  

 

2 

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

kurumlarda görevli personel, Bakanlığın denetimi ve gözetimi altındadır”, 

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

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: 

Bilgi Notu (Föy): Denetimde görevli müfettişlerce rapor yazımında esas alınmak üzere 

hazırlanan,  denetlenen kurumla ilgili tespit ve önerileri içeren değerlendirme yazısıdır. 

Çalışma Grubu Sorumlusu: Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemlerinin 

gruplar hâlinde yürütülmesi durumunda, çalışma grubunun sorumlusu olarak iş bölümü yapmak, 

işlerin düzenli ve zamanında yürütülmesini sağlamakla görevli en kıdemli müfettişi ifade eder. 

Çalışma Planı:  Denetim grubunca hazırlanan,  denetlenecek okul/kurum ile ilgili 

rehberlik ve denetim faaliyetlerini ve süresini gösteren plandır. 

Değerlendirme Toplantısı: Denetim sonunda bulgu ve önerilerin ilgililerle paylaşıldığı 

toplantıdır. 

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

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

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

ekonomikliğini, etkinliğini; objektif, geçerli, güvenilir ölçütlere göre karşılaştırma yapabilme, 

ulusal standartlara ve planlanan esaslara göre durumunu ortaya koyma, giderilebilir eksiklikler 

için rehberlikte bulunma, değişim ve gelişim için misyon ve vizyon kazandırmaya ilişkin öneriler 

getirme sürecidir. 

Denetim Emri: Yapılacak rehberlik ve denetimle ilgili olmak üzere Teftiş Kurulu 

Başkanlığının müfettişlere verdikleri/duyurdukları rehberlik ve denetim işlevine ait 

görevlendirme talimatıdır. 

Gelişim Planı: Denetim sonuç ve önerilerine göre, denetlenen kurumca hazırlanan, 

okul/kurum/personeli geliştirmeye yönelik ayrıntılı çalışmaları içeren ve zaman çizelgesine 

bağlanan plandır. 

Müfettiş: Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı, Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık 

Maarif Başmüfettişini  ifade eder. 
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Rapor: Müfettişlerinin, rehberlik ve denetim raporlama standartlarına göre 

düzenlediği rapordur. 

Raportör: Rapor yazımını gerçekleştiren müfettişlerdir. 

Rehberlik:  Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlığa 

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

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

çalışma ve uygulamalarda, kaynakların etkili bir biçimde 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 bütünüdür. 

Rehberlik ve Denetim Öncesi Hazırlık Toplantısı:  Denetim öncesinde grup sorumlusu 

başkanlığında yapılan toplantıdır. 

B. REHBERLİK VE DENETİM İLKELERİ 

           Rehberlik ve denetimde aşağıdaki ilkeler gözetilir: 

 Rehberlik ve denetim faaliyetleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde: 

a) Bireysel ve kurumsal farklılıklar ile çevresel faktörleri dikkate almalıdır. 

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

geliştirmeyi esas almalıdır. 

c) İyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmalıdır. 

ç) Sistemin risk alanlarının belirlenmesini ve giderilmesini sağlamalıdır. 

d) Usulsüzlük ve yolsuzlukları önlemelidir. 

e) Açık, şeffaf, eşit, demokratik, bütüncül, güvenilir ve tarafsız olmalıdır. 

f) İşbirliğini ve katılımı esas almalıdır. 

g) Başarıyı ön plana çıkarmalı, teşvik etmeli ve ödüllendirmelidir. 

ğ) Bilimsel ve objektif esaslara dayalı olmalıdır. 

h) Etkili, ekonomik ve verimli olmalıdır. 
 

C. REHBERLİK VE DENETİM ESASLARI 

I. REHBERLİK VE DENETİM SÜRECİNİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ 

1.  ÇALIŞMA GRUP SORUMLUSU VE  MÜFETTİŞLERİN GÖREVLERİ   

1.1. Çalışma Grup Sorumlusunun Görevleri 

Çalışma grubu sorumlusunun görevleri 

a) Grubu temsil etmek, grupça yapılacak inceleme ve denetim çalışmalarının zamanında ve 

düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 
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b) İşleri dengeli bir şekilde dağıtarak grubun çalışma programını hazırlamak, müfettişlere 

bildirmek ve bir örneğini Teftiş Kurulu Başkanlığına göndermek, Teftiş Kurulu Başkanlığınca 

sonradan gönderilen veya denetimler sırasında ortaya çıkan işleri müfettişlere dağıtmak. 

c) Çalışma grubundaki müfettişlerle iş birliği hâlinde denetimlerde izlenecek yöntemi 

belirlemek. 

ç) Müfettiş yardımcılarının yetişmelerine yardımcı olmak. 

d) Okul ve kurumlarda düzenlenen toplantılara gerektiğinde katılarak grup adına toplantıyı 

yönetmek. 

e) Grubun çalışmalarına ilişkin, gerektiğinde Başkanlığa yazılı rapor vermek. 

          1.2. Müfettişlerin Görevleri 

 Müfettişlerin görevleri 

a)  1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

320 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevleri yapmak. 

b) Denetim, rehberlik, inceleme, soruşturma çalışmaları neticesinde düzenleyecekleri 

raporları en geç yirmi gün, kapsamlı işlerde ise verilen ek süre içinde tamamlamak. 

c) Beraber çalıştıkları müfettiş yardımcılarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak. 

ç) Görevlendirilecekleri birim, kurul ve komisyonlardaki çalışmaları yürütmek. 

d) Denetimler sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar 

için, sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye 

el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek, gecikmesinde zarar 

öngörülen ve delillerin kaybına meydan verebilecek hâllerde delilleri toplamak. 

e) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek 

yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenen 

seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşünceleri raporla Başkanlığa 

bildirmek. 

f) Bakanlık Makamının ilgili emir ve onayları dâhilinde çeşitli konularda yurt içinde ve 

dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara 

katılmak. 

g) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 

kapsamındaki suçların soruşturulmasında bu Kanun hükümleri, 4483 sayılı Kanuna tabi olanlar 

hakkında yaptıkları ön incelemelerde bu Kanunun ve bu Kanunda açıklık olmayan hâllerde 5271 

sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde yer alan usul ve esaslar uyarınca hareket etmek. 

ğ) Verilen diğer görevleri yapmak. 
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 2. ÖN ÇALIŞMA 

Ön çalışma; bilgi toplama/ön araştırma, potansiyel sorunlu alanlar, rehberlik ve denetim 

araçlarının belirlenmesi ile rehberlik ve denetim öncesi hazırlık toplantısı safhalarından oluşur.  

   2.1. Bilgi Toplama/Ön Araştırma 

Müfettiş gerçekleştireceği rehberlik ve denetim öncesinde ihtiyaç duyabileceği bilgileri 

toplayarak bir ön araştırma yapar.  

Bu kapsamda; 

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

b) Önceki denetimlere ilişkin raporlar, 

c) Görev/iş dağılımı ve görev tanımları, 

ç) Yönetici, öğretmen ve diğer personelin görevine ilişkin yaptığı çalışmaları, 

d) Yönetici, öğretmen ve diğer personelin disiplin işlemleri, 

e) Yönetici, öğretmen ve diğer personelin ödül ve başarı belgeleri, 

f) Paydaş ve çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler, 

g) Bakanlık veri tabanı, Teftiş Kurulu Başkanlığı web sitesi ile Rehberlik ve Denetim 

Bilgi İşlem Sisteminden (e-Teftiş) elde edilen bilgilerden yararlanılır. 

     2.2. Potansiyel Sorunlu Alanların Belirlenmesi (Risk Değerlendirmesi) 

Denetim grubu tarafından bilgi toplama/ön araştırma sonunda elde edilen verilere göre 

potansiyel sorunlu alanlar belirlenir. Kurum / okulda tespit edilen potansiyel sorunlu alanlar 

etki düzeyine göre öncelik sırasına konulur ve çalışma planında gösterilir. 

    2.3. Rehberlik ve Denetim Araçlarının Belirlenmesi 

Müfettiş, rehberlik ve denetimler sırasında gerekli gördüğü uygun denetim araçlarını 

(gözlem, görüşme, belge inceleme vb.) geliştirerek kullanabilir. 

     2.4. Rehberlik ve Denetim Öncesi Hazırlık Toplantısı 

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

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

3. ALANDA REHBERLİK VE DENETİM UYGULAMASI 

     3.1.  Rehberlik ve Denetim Uygulama Süreci 

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

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

     3.2. Bulguların Elde Edilmesi ve Önerilerin Geliştirilmesi 

Çalışma grubu bu aşamada, kendi içinde yaptığı görev paylaşımı doğrultusunda,  denetim 

sürecinde bulgulara ulaşma yoluna gider. Denetim sonucunda elde ettiği bulguları 

değerlendirerek, okul/kurum yönetimi ve çalışanlarına katkı sağlayacak, okulun/kurumun 
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performansını artıracak öneriler geliştirir.  

     3.3. Bulguların Denetlenen Kurumla Paylaşılması 

Çalışma grubu; denetim çalışması sürecinde elde ettiği bulguları denetlenen okul/kurum 

yönetimi ve gerektiğinde çalışanlarıyla paylaşır. 

     3.4. Değerlendirme Toplantısı 

Denetim sonucunda elde edilen sonuç ve öneriler okul/kurum personeli ile görüşülerek 

değerlendirilir.  

II. REHBERLİK ve DENETİM RAPORLAMA STANDARTLARI 

Rehberlik ve denetim sonunda, denetim ilke ve esasları ile raporlama standartları dikkate 

alınarak denetim raporu yazılır. 

1. RAPORLAMA İLKELERİ 

    Rehberlik ve denetim raporu düzenlenirken aşağıdaki ilkeler gözetilir: 

a) Raporda rehberlik ve denetimin amacı, kapsamı, tespitler, sorunlu alanlar ile öneriler 

ve sonuçlar belirtilmelidir. 

b) Raporlardaki ifadeler, doğru, tarafsız, yapıcı, açık ve anlaşılır olmalıdır. 

c) Daha önceki raporlarda yer alan tespit ve önerilere yer verilir. 

ç) Raporlar belirlenen süre içerisinde tamamlanarak ilgili makama sunulmalıdır. 

d) İşin gereğine göre ihtiyaca hizmet edeceği düşünülen ve zamanlama gereği öncelikle 

bildirilmesi gereken hususların varlığı halinde esas rapor düzenlenene kadar ara rapor 

düzenlenebilir. 

e)  Rapora dayanak teşkil edecek özellik arz eden dokümanlar rapora ek yapılabilir. 

f) Denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen iyi örnek teşkil edecek uygulamalara yer 

verilmelidir. 

g) Raporun düzenlenmesi, sunulması ve saklanmasında gizlilik ilkesi gözetilir. 

ğ) Raporlarda mevcut durum özetlendikten sonra; tespit,  öneri,  görüş ve kanaatler, 

kanıtlara ve mevzuata dayandırılarak açıklanmalıdır. 

h) Rapor yazımında imla kurallarına uyulmasına özen gösterilir. 

2.   RAPOR YAZIM İLKELERİ 

Raporun yazılması sırasında aşağıdaki ilkeler gözetilmelidir. 

Doğruluk; Raporun gerçeklere dayanmasını ifade eder.  

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

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

Ölçülebilirlik; Raporda getirilen tekliflerin, önerilerin, yorumların karşılaştırılabilir ve 

rakamsal olarak ortaya konulmasını ifade eder. 

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

kısa, anlaşılabilir olarak ortaya konulmasını ifade eder. 

Yapıcılık; Kişileri ve geçmişi eleştirmekten ziyade geleceğe  ışık tutmayı, 

iyileştirmeyi, sistemi değerlendirmeyi ifade eder. 

Tamlık; Raporu okuyan herkesin yeni bir açıklamaya ihtiyaç duymadan anlayabileceği 

şekilde yazılmasını ifade eder. 

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

içerisinde düzenlenmesini ve sunulmasını ifade eder. 

  3.   RAPORUN KAPSAM VE BİÇİMİ 

3.1. Rapor Kapağı 

Rehberlik ve denetimde bulunulan kuruma ait bilgilerin yer aldığı bir kapak hazırlanır. 

     3.2. Rapor Metni 

       3.2.1. Giriş  

Görev emrinin tarih ve sayısı ile denetlenen kuruma ilişkin bilgiler kısaca yazılır. 

       3.2.2. Denetim Alanlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi  

Denetlenen bölümün/alanın; mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, 

performans ölçütlerine, kalite standartlarına göre analiz edilmesi, karşılaştırılması ve ölçülmesi, 

kanıtlara dayalı olarak değerlendirilmesini içerir. 

         3.2.2.1. Sorunlar 

Denetim alanlarının incelenmesi ve değerlendirilmesinden sonra tespit edilen 

hususlardır.  

         3.2.2.2. Çözüm Önerileri  

Denetim sonunda tespit edilen sorunların giderilmesine yönelik getirilen gerçekçi, 

uygulanabilir ve kurumun gelişimine katkı sağlayan önerilerdir.  

       3.2.3. İzleme ve Değerlendirme 

Rehberlik ve denetim yapılan kurumun bir önceki denetim raporunda yer alan tespit ve 

önerilerin uygulanmasına ilişkin olarak,  denetlenen birimce hazırlanan  “Gelişim Planı” 

çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve düzeyi değerlendirilir. Varsa sorunlar ve çözüm 

önerilerine yer verilir. 
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       3.2.4. Yönetici Bilgileri 

Denetim sürecinde çalışmaları değerlendirilen yöneticilere bu bölümde yer verilir.  

       3.2.5. Örnek Uygulamalar  

Varsa örnek uygulamalar hakkında raporda kısa özet bilgi verilir, ayrıca uygulamalara 

yönelik ayrıntılı rapor ek olarak düzenlenir. 

       3.2.6. Genel Değerlendirme  

Bu bölümde kurumda yapılan rehberlik ve denetimin hangi önceliklere göre yapıldığı, 

denetimin planlanan şekilde bitirilip bitirilemediği, denetim planlanan şekilde yapılamadıysa 

bunun nedenleri ve alınacak önlemler ile varsa inceleme/soruşturma onay talebi belirtilir. 

4.   RAPOR EKLERİ 

Denetim grubu tarafından rapora eklenmesi uygun görülen belgeler (varsa) ek listesi 

yapılarak rapora eklenebilir. 

5.   REHBERLİK VE DENETİM RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI        

            Rehberlik ve denetim raporu hazırlanarak ve varsa ekleriyle birlikte rehberlik ve 

denetim tamamlandıktan sonra en kısa süre (azami 20 gün) içerisinde Başkanlığına sunulur. 

6.   ARA RAPOR  

Denetim sürecinde; ivedi olarak işlem yapılması gereken hususların iletilmesi, denetim 

faaliyetiyle ilgili ortaya çıkan bir değişikliğin bildirilmesi, acil olarak önlem alınmasının 

gerekliliği durumunda Başkanlığa ara rapor verilebilir. Başkanlığın isteği üzerine de denetim 

grubunca ara rapor düzenlenir.  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 

Rehberlik ve denetim raporu Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetlenen kuruma gönderilir. 

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

içerisinde, raporda tespit edilen hususlar ve getirilen öneriler doğrultusunda, denetlenen kurumca 

hazırlanan gelişim planı, Uygulama durumunun izlenmesi için ilgili il / ilçe milli eğitim 

müdürlüklerine gönderilir.  

IV. DENETİM REHBERİNİN KAPSAM VE SINIRLILIĞI 

Bu denetim rehberi hazırlanırken,  Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Yönetmeliğinin 48. maddesinde belirtilen rehberlik hizmetlerinin çeşitleri, kapsamı ve 

uygulanması hususları referans alınmıştır. Bu rehberle müfettişlere denetimlerde yol göstermek,  
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kurum / okul denetiminde uygulama birliği sağlamak ve sorunlu alanların önceliklendirilerek 

denetim yapılmasını gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Rehber, kurumların işleyişi ile ilgili yasal 

düzenlemeleri kaldırmaz, kısıtlamaz ve sınırlandırmaz. Denetim sırasında kurumların özelliğine 

göre ortaya çıkabilecek özel durumlar, kurum /  okulun şartlarından kaynaklanabilecek ve 

rehberde öngörülemeyen istisnai hususların ortaya çıkması halleri denetimin dışında bırakılamaz. 

Denetimlerde yürürlükteki hukuki düzenlemeler dikkate alınacaktır. Ayrıca denetim rehberinde 

yer almayan hususlar için ilgili mevzuat hükümlerine göre rehberlik ve denetim yapılacaktır. 

Rehberde yer alan mevzuat atıfları bilgi amaçlıdır.  
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Teftiş Kurulu 

 

 

 
….. MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ 

(DENETİM RAPORU) 
 

  
▪ Müşavirlik/Ataşeliğin Bulunduğu Ülke/Şehir :  
▪ Ülkenin Nüfusu/Şehrin Nüfusu   
   KURUM GENEL BİLGİLERİ 
▪  Kurum Kodu :  
▪  Web Adresi :  
▪  E-Posta Adresi 
 

:  
▪  Telefon-Faks No                                                                                                :  
▪  Bir Önceki Denetim Tarihi :  
    BAĞLI OKULLARA AİT GENEL BİLGİLER 
    Okul Türü  Resmi Özel 
▪  Bağımsız Anaokulu Sayısı :   
▪  İlkokul Sayısı  : 

 
  

▪  Ortaokul Sayısı 
 

:   
▪  Ortaöğretim Sayısı  
 

:   
▪  Türkçe Öğretim Merkezi Sayısı 
 

   
    MÜŞAVİRLİK/ATAŞELİK PERSONEL/ÖĞRETMEN BİLGİLERİ 
▪  Çalışan Personel Sayısı  :  
▪  Öğretmen Norm Sayısı 
 

:  
▪  Görev Yapan Kadrolu Öğretmen Sayısı 
 

:  
▪  Yerel Öğretmen Sayısı 
 

:  
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                                        T.C. 
                             MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

  Teftiş Kurulu  
 

Sayı  :                                                                                                                    Tarih                                         
Konu: 

 

                     MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA 

 

1. GİRİŞ  

Bakanlık Makamının ……….. tarihli ve …….. sayılı Makam Onayı ile Teftiş Kurulu 

Başkanlığının ……… tarihli ve ………. sayılı görevlendirme emirleri gereğince, …….Eğitim 

Ataşeliğinin/Eğitim Müşavirliğinin genel denetimi ……. tarihleri arasında grubumuzca yapılmış 

olup, yürütülen genel denetim çalışmalarında, Eğitim-Öğretim Ortamları, Eğitim-Öğretim 

Faaliyetleri, Yönetim Faaliyetleri ile Mali Süreçlere ilişkin süreç ve sonuçlar ilgili kişi ve birim 

ile iş birliği içinde,  mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere göre incelenerek 

değerlendirilmiş, tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

2. EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI 

Bu ana başlık altında, müşavirlik/ataşelik hizmet binası ile bağlı Türk okullarında 

eğitim-öğretim ortamları hakkında denetim standartlarına yer verilmiştir. 

2.1. Müşavirlik/Ataşelik Hizmet Binası Fiziki Yapı Durumu 

1. Türk Bayrağı, Atatürk köşesi ve kurum tabelalarının uygun olma durumu, (Türk Bayrağı 

Kanunu; Türk Bayrağı Tüzüğü Md. 9; Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği;  MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

Md. 96, MEB Kurum Tanıtım Kılavuzu) 

2. Fiziki yapının hizmet gereklerine uygunluğu ve yeterlilik durumu, 

3. Oda ve bölümlerin donatım, bakım, tertip, düzen ve temizliği,  

4. Deprem, yangın ve diğer afetlere karşı önlemlerin alınması, 

5. Güvenlik tedbirlerinin alınması, 

6. Yerleşimin, personelin görev alanına uygunluğu, 

7. Hizmete yardımcı birimlerin yeterliliği, 
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8. Hizmet gereği bilişim ve iletişim araç-gereçlerinin yeterli olup olmadığı, kullanım 

durumu, 

9. Katlara yerleşim planlarının asılması, yönlendirme ve adlandırma tabelalarının 

bulundurulması; salon ve koridorlardaki duyuru panoları ile resim, tablo, afiş ve yazıların Türk 

Milli Eğitiminin amacına uygun olması, 

10. Isınma, aydınlatma ve elektrik tesisatının periyodik kontrolünün yaptırılması, 

2.2. Okulların Fiziki Yeterlik Durumu  

1. Resmi okulların fiziki yeterlilik durumu, 

Tablo 1- Eğitim-Öğretime Açık Olan Kurum Bilgileri (Resmi Okullar) 
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Anaokulu                 
İlkokul                 
Ortaokul                 
İmam Hatip 
Ortaokulu                 
Genel 
Ortaöğretim                 
Anadolu İHL ve 
İHL                 
Mesleki ve 
Teknik Eğitim 

 

                
Toplam                 

3. Türk okullarında derslik başına düşen öğrenci sayısı, (Son üç yıla göre artış/azalış oranı 

karşılaştırılacak) 

3. Eğitim-öğretim araç ve gereçlerinin yeterlilik durumu, 

Tablo 2- Eğitim Kademelerine Göre Dağıtılan Ücretsiz Ders Kitapları 

Öğretim Yılı 
İlkokul Ortaokul Ortaöğretim 

Gelen Dağıtılan Kalan Gelen Dağıtılan Kalan Gelen Dağıtılan Kalan 
2018-2019          
2019-2020          
2020-2021          

 

4. Okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin 

alınma durumu, 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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5.  Engelli öğrencilerin okullara erişimine yönelik yapılan çalışmalar, 

6. Kurumda hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonların önlenmesi amacıyla 

yapılan çalışmalar, 

2.3. Sorunlar 

Sorunlar tespit edilirken; mevzuat, üst politika belgeleri (Kalkınma Planı, Hükümet 

Programı, Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı) ile kurumun stratejik planında eğitim ile ilgili 

ortaya konulmuş amaç ve hedefler göz önünde bulundurulur. 

2.4. Çözüm Önerileri 

Kuruma yönelik olarak; kurumun gelişimine katkı sağlayacak, değer katacak, geleceğe 

ilişkin bir vizyon oluşturacak, aynı zamanda gerçekçi ve uygulanabilir önerilere yer verilmelidir. 

3. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 

3.1. Eğitim Öğretim Süreçleri 

1. Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin, Talim ve Terbiye Kurulunun 15.05.2018 tarih ve 

77 sayılı kararıyla yürürlüğü giren yurtdışındaki Türk çocukları için Türkçe ve Türk Kültürü 

dersi (1-8. sınıflar) öğretim programına göre yürütülmesi, 

2.  Her öğretmen için ders programı hazırlanması, 

3. Türkçe ve Türk Kültürü derslerini okutacak öğretmenlerin, bölgedeki okullara 

dağılım durumunun incelenmesi, 

 

Tablo 3. Türkçe ve Türk Kültürü Derslerini Okutacak Öğretmenlerin Bölgedeki Okullara Dağılımını Gösterir 

Tablo (Mevcut durum) 

Okul/Kurum çeşidi Okul/Kurum 
sayısı 

Öğrenci 
sayısı 

Görevlendirilen  Türkçe 
öğretmen sayısı 

Görevlendirilen  Türk kültürü 
öğretmen sayısı 

Okul Öncesi     

İlkokul     

Ortaokul     

Ortaöğretim     

Türkiye Türkçesi 
Eğitim-Öğretim Merkezi     

Diğer     

4. Türk öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile eğitim-öğretime yönelik toplantıların 

yapılması, (Türk Eğitim yöneticileri, öğretmenler, veliler vb yapılan toplantıların değerlendirilmesi) 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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5. Öğrenci velileriyle eğitim-öğretime yönelik toplantıların yapılması, 

6. Belirli gün ve haftalar ile anma ve kutlama günlerine yönelik uygulanacak 

programların hazırlanması, 

7. Türkçe ve Türk Kültürü derslerine ait zümre toplantı tutanaklarının ve yıllık ders 

planlarının incelenmesi, 

8. Türk dili, tarihi ve kültürü alanında, bilinç geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarının 

yürütülmesi, (Yurtdışına Daimi Görevle Atanan Personel konulu 2019/3 sayılı Genelge) 

9. Eğitim ile ilgli konularda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın 

öğrenim çağındaki çocuklarına ve ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin 

planlanması, (Yurtdışına Daimi Görevle Atanan Personel konulu 2019/3 sayılı Genelge) 

10. Bakanlıkça yurtdışında görevlendirilen eğitim personelinin görev aldığı eğitim 

kurumlarında uygulanan eğitim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi, (Yurtdışına Daimi 

Görevle Atanan Personel konulu 2019/3 sayılı Genelge) 

11. Resmi-burslu ve özel öğrencilerin öğrenimlerini, öğrenim planlarında öngörülen 

sürede tamamlamaları için ve öğrenimlerini sürdürdükleri üniversitelerde karşılaştıkları 

problemleri çözümleme konusunda çalışmalar yapılması, 

 

Tablo 4. Öğrenimleri Sebebiyle  Yurt Dışında Bulunan Öğrenci Bilgilerini Gösterir Tablo  
(Mevcut Durum) 

Yıllar Resmi burslu 
Öğrenci Sayısı 

Resmi burssuz   
Öğrenci Sayısı 

Kısmi burslu 
Öğrenci Sayısı 

Özel öğrenci 
Sayısı 

2018-2019     
2019-2020     
2020-2021     

12. Ülkenin veya eyaletin eğitim mevzuatı hakkında öğretmen ve velilere bilgilendirme 

toplantılarının yapılması, 

13. Türk öğrencilere yönelik yapılan rehberlik ve uyum çalışmaları, 

14. İlgili ülkenin eğitim sisteminin incelenmesi, eğitim sistemi ile ilgili gelişme ve 

değişimlerin izlenmesi ve Bakanlığa sunulması, (Yurtdışına Daimi Görevle Atanan Personel konulu 

2019/3 sayılı Genelge) 

15. Sınavlara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi, (Yurtdışına Daimi Görevle Atanan Personel 

konulu 2019/3 sayılı Genelge) 

16. Uluslararası kuruluşların eğitim ve bilim alanındaki çalışma ve  toplantılarına 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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Bakanlığın veya misyon şefinin izniyle katılarak, sonucunun Bakanlığa iletilmesi, 

17. Yurtdışında öğrenimlerini sürdüren Türk çocuklarının o ülkenin eğitim sistemine 

uyum sağlamaları ve sunulan eğitim-öğretim olanaklarından yerli çocuklarla eşit düzeyde 

yararlanmaları için ilgili ülke yetkilileriyle işbirliği yapılması, 

18. Bakanlıkça yurtdışında görevlendirilen eğitim personelinin görev aldığı eğitim 

kurumlarına ders kitapları ve diğer araç gereçlerin zamanında temini için gerekli tedbirlerin 

alınması, (Yurtdışına Daimi Görevle Atanan Personel konulu 2019/3 sayılı Genelge) 

19. Ülkemizi ziyaret etmek isteyen yabancı eğitimci, öğretmen ve öğrenci gruplarının 

gezi programlarının hazırlanması, 

20. Yurtdışındaki okullar ile ülkemiz okulları arasında  kardeş  okul  projeleri 

çerçevesinde çalışmaların yapılması, 

3.2. Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Sonuçlari 

Bu ana başlık altında, müşavirlik/ataşeliklere ait bina ile müşavirlik/ataşeliklere bağlı 

olarak faaliyet gösteren Türk okul/kurumlarda öğrenim gören öğrenci ve görev yapan 

öğretmenlere ilişkin bilgiler toplanarak değerlendirme yapılacaktır. 

3.3. Öğrenci  

1. Yurt dışında öğrenim gören resmi burslu öğrencilerin başarı durumları ve 

tamamladıkları sömestr sayıları, 

Tablo 5. Yurt   Dışında   Öğrenim   Gören  Resmi Burslu Öğrencilerin Başarı Durumları ve 
Tamamladıkları Sömestr Sayılarını Gösterir Tablo (Son üç yıl) 

Yıllar Toplam öğrenci 
sayısı 

Sömestr süresini zamanında 
tamamlayamayan öğrenci 

sayısı 

Sömestr süresini 
zamanında tamamlayan 

öğrenci sayısı 
2018-2019    
2019-2020    
2020-2021    
 

 

2. Resmi burslu öğrencilerin izin durumları, 

3. Resmi Türk okullarında devam-devamsızlık durumu, 

4. Resmi Türk okullarında disiplin durumu, 

5. Resmi Türk okullarında sınıf tekrarı durumu, 

6. Resmi Türk okullarında okuldan ayrılma (terk)  durumu, 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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3.4. Öğretmen 

1. Mevcut öğretmen kadrosunun yeterlik durumu, 

 

Tablo 6. Öğretmenlerin Kadro Durumunu (Mevcut durum) 
 Okul/Kurum 

sayısı 
Öğrenci 

/Kursiyer sayısı Norm sayısı Mevcut 
öğretmen sayısı İhtiyaç  

Okul öncesi      
İlkokul      
Ortaokul      
Ortaöğretim       
Türkçe Eğitim 
Merkezi 

     

 
2. Disiplin ve ödül durumu;  

Tablo 7. Öğretmenlerin Ödül ve Ceza Durumunu  

 
Ödül alan öğretmen 

sayısı 
Ceza alan öğretmen 

sayısı 
Mevcut öğretmen 

Sayısı Oran 

2018-2019     2019-2020     2020-2021     
 
 

3.  Devamsızlık (izin, rapor vb.) durumu, 

4.  Mesleki gelişim ve hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılım durumu, 

 

Tablo 8. Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitime Katılım Durumunu 

Yıllar Mevcut öğretmen 
sayısı 

Hizmet İçi eğitim 
alan öğretmen sayısı Oran 

2018-2019    
2019-2020    
2020-2021    

 

3.5. Sorunlar 

Sorunlar tespit edilirken; mevzuat, üst politika belgeleri (Kalkınma Planı, Hükümet 

Programı, Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı) ile kurumun stratejik planında eğitim ile ilgili 

ortaya konulmuş amaç ve hedefler göz önünde bulundurulur. 

Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlar ilgili başlıklar açılarak yazılır.  

Örnek; “1. Eğitim-Öğretim Süreçleri” ile ilgili tespit edilen sorun/sorunlar “1. Eğitim-

Öğretim Süreçleri” başlığı açılarak yazılır. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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3.6. Çözüm Önerileri 

Bakanlığa, büyükelçiliğe, müşavirlik/ataşeliğe yönelik olarak; kurumun gelişimine katkı 

sağlayacak, değer katacak, geleceğe ilişkin bir vizyon oluşturacak, aynı zamanda gerçekçi ve 

uygulanabilir önerilere yer verilmelidir. 

4. YÖNETİM FAALİYETLERİ 

Bu ana başlık altında yönetim süreçleri ile yönetim faaliyetleri ve sonuçları ele 

alınmıştır. 

4.1. Yönetim Süreçleri 

4.1.1. Araştırma ve Planlama Süreci 

1. Öğretmenlerin okullar düzeyinde dağılımı, ders yükü ve ders programlarının 

hazırlanması, 

(Öğretmen Kadro Durumu Tablosu kullanılacaktır. ) 

2. Öğretmen  norm  kadrosunun   planlanması  ve zamanında Bakanlığa bildirilmesi, 

3. İlgili ülkedeki resmi kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile misyon şefinin 

bilgisi ve onayı dahilinde temas kurma ve eğitim alanındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik 

çalışmalar, (Yurtdışına Daimi Görevle Atanan Personel konulu 2019/3 sayılı Genelge) 

4.1.2. Örgütleme, Karar Verme ve Uygulama Süreci 

4.1.2.1. Kurul, komisyon, birlik ve ekiplerin çalışmaları 

Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin zümre öğretmenler kurulu toplantılarının yapılması 

ve içeriğinin amaca uygun olması, (Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi Md. 11-13) 

 

 

4.1.2.2. Öğrenci işleri 

1. Özel öğrenci tanıma belgesi düzenlenmesi ve özel öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin 

yürütülmesi, (Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Md. 7) 

2. Yurt dışı temsilciliğinin, hazırlık öğrenimi görmeleri zorunlu tutulan ve bu durumu 

belgelendiren öğrencilere uygun görüş bildirmesi, hazırlık öğrenimi iş ve işlemlerinin 

yürütmesi, (Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Md.10) 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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3. Hazırlık öğrenimi taleplerinin, öğrenime başlamadan en geç bir ay önce Bakanlığa 

veya yurt dışı temsilciliğine bildirilmesi ve onay istenmesi, (Türk Öğrencilerin Yabancı 

Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Md. 10) 

4. Eğitim müşavirlikleri/ataşelikleri tarafından esas öğrenimine başlayan öğrencilerin 

öğrenim planının incelenerek Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa 

görüş bildirilmesi, (Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik 

Md. 12); 

5. Eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince; yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin 

öğrenimleri esnasında öğrenim gördükleri konularla ilgili olarak teknik bilgi ve görgülerini 

artırmak ve süresi üç ayı aşmamak üzere bulundukları ülkelerde veya zorunlu hâllerde diğer 

ülkelerdeki kurum veya kuruluşlarda staj yapmalarına izin verilmesi, (Türk Öğrencilerin 

Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Md. 13) 

6. Eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince öğrencilere, tez veya teziyle ilgili alan 

çalışmasına ilişkin detaylı çalışma programını en geç bir ay öncesinde sunmak kaydıyla izin 

verilmesi, (Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerdeöğrenimleri Hakkında Yönetmelik Md. 13) 

7. Öğrencilerden öğrenim alanıyla ilgili seminer, konferans veya bilimsel bir toplantıya 

katılmaları ya da sanat dallarında öğrenim görenlerin eğitim, konser, sergi, müze, opera ve 

benzeri bir sanatsal faaliyete gitmeleri zorunlu görülenlere  eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince 

izin verilmesi ve durumlarının Bakanlığa bildirilmesi, (Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde 

Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Md. 13) 

8. Eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince, üst öğrenime devam etme izni için gerekli 

hallerde görüş bildirilmesi, (Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında 

Yönetmelik Md. 14) 

9. Öğrenciler öğrenim yerinden ayrılmak istedikleri takdirde, aynı eğitim-öğretim yılı 

içinde iki aya kadar olan süreler için, yazılı olarak yapılan bilgilendirmenin yurt dışı 

temsilciliklerince öğrenim görülen kurum ve kuruluşa bildirilmesi, (Türk Öğrencilerin Yabancı 

Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Md. 20) 

10. Öğrencilerin öğrenim yerlerinden ayrılışları ve dönüşlerinin yurt dışı temsilciliğince 

takip edilmesi, (Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Md.20) 

11. Özel öğrencilerin askerlikle ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi, (Türk Öğrencilerin 

Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Md. 28) 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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12. Özel öğrenciliği tanınanlara özel öğrenci tanıma belgesi düzenlenmesi ve özel 

öğrencilerle ilgili diğer tüm iş ve işlemlerin bu dosya üzerinden yürütülmesi, (Türk Öğrencilerin 

Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Md. 7/5) 

13. Hazırlık öğrenimi görmeleri zorunlu tutulan ve bu durumunu belgelendiren 

öğrencilere izin için görüş bildirilmesi, (Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri 

Hakkında Yönetmelik Md. 10) 

14. Durumları 1416 sayılı Kanunun 20 nci maddesine uyan özel öğrencilerden resmi 

burslu statüye geçmek isteyenlerin isteklerinin Bakanlığa intikal ettirilmesi, (Türk Öğrencilerin 

Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Md.16) 

Tablo 9. Süre Uzatma, Hazırlık Öğrenimi ve Burslu Öğrenci Olmak İsteyen Öğrencilere İlişkin 
Göstergeler 

Yıllar 

1416 sayılı 
Kanunun 20 nci 
maddesine uyan 
öğrencilerden 

Hazırlık öğrenimi 
için  

Öğrenim süresini 
uzatma talebinde 

bulunan 

 
Toplam 

Başvuran Kabul 
Edilen Başvuran Kabul 

Edilen Başvuran Kabul 
Edilen Başvuran Kabul 

Edilen 
2018-2019         
2019-2020         
2020-2021         
 
 
 

Tablo 10. Hazırlık Öğrenimi ve Burslu Öğrenci Olmak İsteyen Öğrencilere İlişkin Gösterge 
(Son üç yıl) 

 Başvuran Başvurusu olumlu sonuçlanan 

1416 sayılı Kanunun 20 nci maddesine uyan 

 
  

Hazırlık öğrenimi için   
Öğrenim süresini uzatma talebinde bulunan   
  

15. Öğrenciler ile özel öğrencilerin kayıt belgelerinin eğitim-öğretim yılı başında, başarı 

durum belgelerinin ise eğitim-öğretim yılı sonunda ilgili yurt dışı temsilciliğine verilmesi, (Türk 

Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Md.19) 

16. Öğrenciler öğrenim yerinden ayrılmak istedikleri takdirde, yurt dışı temsilciliklerine 

yazılı olarak bilgi verilmesi,  iki ayı geçen her türlü izin için yurt dışı temsilciliğince Bakanlığa 

teklif bildirilmesi, (Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik 

Md.20) 

17. Devamsızlık ve başarısızlık sebebiyle öğrencilikle ilişikleri kesilecekler hakkında 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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yurt dışı temsilciliği tarafından Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen kurum ve kuruluşa 

teklifte bulunulması, (Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik 

Md.30) 

18. Aynı yıl içinde iki ayı aşan süreler için izin almadan ayrılan veya izinli olarak 

bulunduğu süre sonunda öğrenim yerine dönmeyen öğrencilere, izinsiz oldukları sürelerde burs 

ödenmemesi, (Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Md.31) 

19. Yurt dışı temsilciliğince, mevzuata aykırı hareketler ile diğer sebeplerden dolayı 

ilişikleri kesilmesi gereken öğrenciler için Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen kurum ve 

kuruluşa teklif getirilmesi, ilişiği kesilen öğrencilere durumunun bildirilmesi, (Türk 

Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Md.32-33) 

Tablo 11. Çeşitli Nedenlerle İlişiği Kesilen Öğrenciler 

 
Yıllar 

Başarısızlık 
sebebiyle 

Devamsızlık 
sebebiyle 

Mevzuata aykırı 
hareketleri sebebiyle 

Öğrenim durumu 
itibariyle 

2018-2019     
2019-2020     
2020-2021     
 

20. Yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerin sürdürmekte iken 

mezun olan veya ara sınıflardan ülkemize kayıtlarını nakletmek zorunda kalan Türk öğrencilere 

ait denklik işlemlerinin mevzuatına uygun şekilde yapılması, (Millî Eğitim Bakanlığı Denklik 

Yönetmeliği) 

21. Denklik işlemlerinin yapılması, 

22. Öğrencilerle ilgili istatistiki bilgilerin toplanması, değelendirilmesi ve ilgili 

makamlara bildirilmesi, (Yurtdışına Daimi Görevle Atanan Personel konulu 2019/3 sayılı 

Genelge) 

23. 1416 sayılı Kanun kapsamında öğrenim gören burslu öğrenciler ve kendi imkanlarıyla 

öğrenim gören dil okulu ve yükseköğretim öğrencilerine yönelik rehberlik ve danışmanlık 

hizmetleri yapılması, öğrencilerle ilgili diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi, (Yurtdışına Daimi 

Görevle Atanan Personel konulu 2019/3 sayılı Genelge) 

24. Öğrenim görmek üzere ülkemize gelecek olan öğrencilere yönelik rehberlik ve 

danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi, öğrencilerle ilgli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, 

(Yurtdışına Daimi Görevle Atanan Personel konulu 2019/3 sayılı Genelge) 

 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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4.1.2.3. İnsan kaynakları iş ve işlemleri 

1. Eğitim Müşavirliği/Ataşeliklerde görevli personelin özlük durumları ile ilgili 

işlemlerinin zamanında yapılması, 

2. Personelin devam-devamsızlık, izin ve rapor işlerinin takibi için gerekli kayıtların 

tutulması, 

3. Eğitim müşaviri ve eğitim ataşelerinin izinlerinin bölge ve görev şartları esas alınarak 

misyon şefi tarafından planlanıp ve misyon şefinin uygun görüşüyle Bakanlığın onayına 

sunulması, 

4. Müşavirlik/Ataşelik bünyesinde görevli çalışanlar arasında işbölümünün yapılması 

ve ilgililere görevlerinin yazılı olarak tebliğ edilmesi; görev değişiminde, devir-teslim 

işlemlerinin usulünce yapılması, 

5. Bakanlıkça yurtdışında görevlendirilen personel ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, 

personelin denetlenmesi, (Yurtdışına Daimi Görevle Atanan Personel konulu 2019/3 sayılı 

Genelge) 

6. Bakanlıkça yurtdışında görevlendirilen ve görevli oldukları kurumlarda olağanüstü 

gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapan yönetici ve öğretmenlerin tespit 

edilerek, taltif edilmeleri için ilgili makamlara teklifte bulunulması, (Yurtdışına Daimi Görevle 

Atanan Personel konulu 2019/3 sayılı Genelge); 

4.1.3. Rehberlik, Denetim, İzleme ve Değerlendirme Süreci 

1. Türk  çocuklarının   eğitim-öğretim ile ilgili sorunlarının görüşüldüğü ve çözüm 

yollarının arandığı “Karma Eğitim Komisyonları” çalışmalarına katılım ve alınan kararların 

takibi hususunda çalışmaların yapılması, 

2. İlgili ülke makamları ile imzalanan ikili anlaşmalar, protokoller, mutabakat zabıtları ve 

benzeri kararların uygulanması izlenmesi ve değerlendirilmesi, (Yurtdışına Daimi Görevle 

Atanan Personel konulu 2019/3 sayılı Genelge) 

3. Bakanlıkça yurtdışında görevlendirilen eğitim personelinin görev aldığı eğitim 

kurumlarında yapılan çalışmaların geliştirilmesi, denetlenmesi ve verimli çalışması için gerekli 

tedbirlerin alınması, (Yurtdışına Daimi Görevle Atanan Personel konulu 2019/3 sayılı Genelge) 

4. İkili anlaşmalar kapsamında yapılan daimi komisyon toplantıları ile karma eğitim 

komisyon toplantılarına katılım sağlanması ve değerlendirilmesi, 

5. Eğitim müşavirliği/ateşeliğince okulların denetlenmesi, 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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6. Resmi yazışma kurallarına uyulması durumu, (10.06.2020 tarih ve 31151 Sayılı Resmî 

Gazetede yayımlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik) 

4.2. Yönetim Faaliyetleri ve Sonuçları 

1. Milli  duyguların  canlı  tutulması  ve  Türk  Kültürünün  tanıtılması  amacıyla  

mahalli Türk Dernekleri ve Türk Öğrenci Dernekleri ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikler, 

2. Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen öğretmenler ile okul/kurumun, ilgili ülke 

yönetim veya denetim elemanlarınca yapılan denetim faaliyetlerine ilişkin 

müşavirlik/ataşeliklerce yapılan çalışmalar ile sonuçların değerlendirilmesi, 

3. Önceki denetimlerde getirilen teklif ve önerilerin yerine getirilme durumu, 

4.3. Sorunlar 

Sorunlar tespit edilirken; mevzuat, üst politika belgeleri (Kalkınma Planı, Hükümet 

Programı, Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı) ile kurumun stratejik planında eğitim ile ilgili 

ortaya konulmuş amaç ve hedefler göz önünde bulundurulur. 

Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlar ilgili başlıklar açılarak yazılır.  

Örnek; “1.1. Araştırma ve Planlama Süreci” ile ilgili tespit edilen sorun/sorunlar “1.1. 

Araştırma ve Planlama Süreci ” başlığı açılarak yazılır. 

4.4. Çözüm Önerileri 

Bakanlığa, büyükelçiliğe, müşavirlik/ataşeliğe yönelik olarak; kurumun gelişimine katkı 

sağlayacak, değer katacak, geleceğe ilişkin bir vizyon oluşturacak, aynı zamanda gerçekçi ve 

uygulanabilir önerilere yer verilmelidir. 

5. MALÎ  SÜREÇLER 

5.1. MALÎ DENETİM SÜREÇLERİ 

5.1.1.  Mali Kaynakların Kullanım Süreçleri 

5.1.1.1. Genel bütçeden tahsis edilen ödeneklerin kullanımı 

1. Müşavirliğin/Ataşeliğin idari ödenek ihtiyacının azami tasarrufa da dikkat ederek 

hazırlanması ve Bakanlığa sunulması, Bakanlık tarafından uygun görülen ihtiyaçlar 

doğrultusunda gönderilen ödeneklerin zamanında ve mevzuatına uygun olarak kullanımının 

sağlanması, (Yurtdışına Daimi Görevle Atanan Personel konulu 2019/3 sayılı Genelge) 

 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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2. Okullardan gelen bütçe tekliflerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli ödeneğin 

sağlanması için ilgili makamlara teklifte bulunulması, (Yurtdışına Daimi Görevle Atanan Personel 

konulu 2019/3 sayılı Genelge) 

 

 

5.1.1.2. 1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında 

Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ 

Hükümlerine göre yapılan ödemeler 

Yolluk ödemeleri 

1. Başarısızlık durumu hariç olmak üzere öğrenim ülkesi veya şehri değiştirilen resmî 

burslu öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücretin müşavirlik/ataşelik 

adına açılan avans/krediden, kurum öğrencilerinin bu kapsamdaki giderlerinin ise kurumlarınca 

karşılanması, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve 

Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.5/2) 

2. Yurt dışındaki lisans öğrenimini tamamlayıp yüksek lisans öğrenimi için veya yüksek 

lisans öğrenimini tamamlayıp doktora öğrenimi için başka bir şehirdeki üniversiteye giden resmî 

burslu öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücretin, müşavirlik/ataşelik 

adına açılan avans/krediden ödenmesi, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca 

Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında 

Tebliğ Md.5/3) 

3. Hangi nedenlerle olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen veya öğrenimlerini 

tamamlamadan yurda kesin dönüş yapacak resmî burslu öğrencilere Türkiye’ye dönebilmeleri 

için istemeleri hâlinde müşavirlik/ataşelik onayı ile uçak bileti temin edilir ve ücreti 

müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerinin ücreti ise bağlı olduğu 

Tablo 12. Ödenekler ve Harcama Durumu 

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Toplam Kullanılan  Oran Toplam Kullanılan  Oran Toplam Kullanılan  Oran 

Genel 
bütçeden 
aktarılan 
ödenek 
miktarı 

         

Hibe, bağış 
vb yoluyla 
elde edilen 
nakdi gelir 
miktarı 

         

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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kurumca ödenmesi, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında 

Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ 

Md.5/4) 

Yurt içi aylığı  

1. Bakanlık kararı ile geçici bir süre için Türkiye’de tedavi edilmek veya tez 

çalışmalarında bulunmak üzere yurda gelmeleri uygun görülen resmî burslu öğrencilerin ilk iki 

aylık bursu, bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden; Türkiye’de bir 

defada veya fasılalı olarak bir yılda toplam iki aydan fazla kalmaları hâlinde ise ikinci ayın 

bitiminden itibaren yurt içi aylık burs miktarı üzerinden ödeme yapılması, (1416 Sayılı Kanun ve 

Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören 

Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.6/5) 

Yurt dışı aylığı  

1. Yurtdışında öğrenim gören burslu öğrencilerin burs başlama tarihlerinin 

belirlenmesinde mevzuat hükümlerine dikkat edilmesi, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı 

Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak 

Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.7/1) 

2. Yurt dışında lisans öğrenimi gören resmî burslu öğrencilere Ek-1 (I) numaralı cetvel, 

dil ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik) öğrenimi gören resmî 

burslu öğrencilere Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden aylık burs ödenmesi, (1416 Sayılı Kanun 

ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören 

Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.7/3) 

3. Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplamaları yapılırken, 31 çeken aylar için 

aylık burs miktarı 31’e bölünerek, 30 çeken aylar ve şubat ayı için 30’a bölünerek hesaplama 

yapılması, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve 

Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.7/4) 

4. Resmi burslu öğrencilere kitap, defter, kırtasiye ve benzeri giderlerini karşılamak 

üzere aylık burs tutarının onikide biri tutarında ücretin her ay ek ödenek olarak verilmesi, (1416 

Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim 

Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.7/7) 

5. Yurt dışında öğrenim görmekte iken resmi burslu statüde öğrenim görmeye hak 

kazanan öğrencilerin yurt dışı aylık bursları ve diğer harcamalarının, taahhüt ve kefalet senedi 

düzenlemiş olmaları kaydıyla resmi burslu öğrenciliğe hak kazandıkları tarih itibarıyla ödenmesi, 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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(1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  

Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.7/9) 

6. Yurt dışında öğrenim görmekte iken zorunlu hallerde Bakanlık kararı ile geçici süre 

için yurda çağrılan resmi burslu öğrencilerden, tekrar yurt dışına çıkıp öğrenimlerine devam 

etmelerine karar verilenlere ilk iki aylık burslarının peşin olarak verilebilmesi durumu, (1416 

Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim 

Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.7/10) 

7. Öğrencilere, askerlik hizmetlerini yaptıkları süre ile resmî burssuz ve burssuz izinli 

sayıldıkları bekleme sürelerinde burs ödenmemesi, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı 

Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak 

Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.7/15) 

8. Müşavirlikten/Ataşelikten veya Bakanlıktan izin almadan yurda dönen resmi burslu 

öğrencilerin burslarının kesilmesi, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt 

Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında 

Tebliğ Md.7/16) 

9. Kurumlar adına yurt dışında yüksek lisans öğrenimi gören ve eğitimlerini tamamlayan 

öğrencilere alanlarında eğitim gördükleri konularla ilgili olmak ve süresi üç ayı aşmamak üzere, 

bulundukları ülkelerdeki kurum veya kuruluşlarda teknik bilgi ve görgülerini artırmak üzere staj 

yapmalarına, eğitim müşavirlik/ataşelik teklifi üzerine ilgili kurumca izin verilmesi ve bu süre 

için öğrenciye bulunduğu ülkeye göre yurt dışı bursu verilmesi durumu, (1416 Sayılı Kanun ve 

Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören 

Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.7/17) 

Tez ve alan çalışmaları 

1. Resmi burslu öğrencilerden tez çalışması veya tezi ile ilgili alan çalışması yapmak 

üzere seminer, konferans veya bilimsel bir toplantıya katılmaları ya da sanat dallarında öğrenim 

görenlerin eğitim, konser, sergi, müze, opera ve benzeri bir sanatsal faaliyete gitmeleri öğrenim 

gördükleri eğitim kurumunca zorunlu görülen öğrencilere, en az bir ay önceden başvurarak yurt 

dışı temsilciliklerince izin verilenlere ödeme yapılması, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı 

Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak 

Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.9/1) 

2. Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden, detaylı çalışma programını 

müşavirlik/ataşeliğe sunan ve izin verilen öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora için her 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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öğrenim seviyesinde en fazla iki defa olmak üzere gidiş-dönüş uçak bileti bedelinin 

Bakanlık/müşavirlik/ataşelik veya ilgili kurumca karşılanması, ülke içinde belgelendirilmiş tren, 

otobüs ve uçak bileti ücretlerinin tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme giderlerinin 

Bakanlık/müşavirlik/ataşelik veya ilgili kurumca ödenmesi, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı 

Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak 

Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.9/2) 

3. Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden, tez konusu Türkiye ile 

mukayeseli bir çalışma olan ve gerekli dokümanların mutlaka Türkiye’den şahsen temini için 

yurda gelmeleri zorunlu olup yapacağı çalışma ile ilgili detay programını müşavirlik/ataşeliğe 

sunan ve izin verilenlere, lisans, yüksek lisans ve doktora için her öğrenim seviyesinde en fazla 

iki defa olmak üzere yurda geliş-dönüş uçak bileti bedelinin ilgili kurumca karşılanması, 

öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre Türkiye’deki 

belgelendirilmiş tren, otobüs ve uçak bileti ücretlerinin tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği 

malzeme giderlerinin en çok üç aylık yurt içi bursu kadar olan kısmının bağlı bulunduğu 

kurumca ödenmesi, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında 

Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ 

Md.9/3) 

Sağlık giderleri 

1. Resmi burslu öğrencilerin yurt dışı sağlık sigortalarının standart nitelikte olması esas 

olup, zorunlu sağlık sigorta bedelinin her yıl için öğrenim durumuna göre lisans öğrencileri veya 

lisansüstü öğrenim gören öğrenciye ödenen yurt dışı bursunun bir aylık tutarının 1,5 katını 

aşmaması, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve 

Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.10/1) 

2. Resmi burslu öğrencilerden geçirmekte oldukları rahatsızlıkları nedeniyle derhal yurda 

dönmeleri gerekli görülenlerin dönüş uçak bilet ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin gidiş-

dönüş uçak bilet ücretinin ilgili kurumca ödenmesi, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı 

Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak 

Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.10/3) 

3. Tedavi için yurda gelen resmi burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursunun 

bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden; iki aydan fazla kalmaları 

halinde üçüncü ayın başından itibaren yurt içi burs miktarı üzerinden ödenmesi, (1416 Sayılı 

Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören 

Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.10/5) 
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4. Resmi burslu öğrencilerin sağlık sigortası dışında kalan sağlık giderlerinin 

kurumlarınca ödenebilmesi için, tedavinin o ülkedeki memurların mahalli usulüne uygun olarak 

yaptırıldığının misyon şeflikleri tarafından onaylanması, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı 

Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak 

Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.10/6) 

5. Tedavi için yurda gelmeleri müşavirlik/ataşelikçe uygun görülen öğrencilere ait 

belgelerin hazırlanması, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında 

Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.10)  

Diğer ödemeler 

1. Resmi burslu öğrencilerin girecekleri yabancı dil seviye tespit sınavları (Test of 

English as a Foreign Language, International English Language Testing System vb.) ile yetenek 

ve mesleki yeterlik sınavlarından (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission 

Test, Scholastic Aptitude Test vb.) en fazla dört adedinin bedeli ile dört üniversiteye kadar 

başvuru ücretinin ödenmesi; sınav ücretlerinin ödenebilmesi için ödeme belgesinin (çek, kendi 

adına kredi kartı veya anne, baba, eşin hesabından adına ek kart banka ekstresi aslı ya da internet 

çıktısının banka onaylı alındı belgesi gibi) dilekçeye eklenmesi, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  

Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere 

Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.12/1) 

 2. Yurt dışına öğrenime gönderilen resmi burslu öğrencilerin vize masraflarının 

ödenmesi, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve 

Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.12/3) 

3. Yurt dışında öğrenim gören resmi burslu ve kısmî burslu öğrencilere tez masrafı olarak 

tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler 

için harcama belgesine dayandırılması şartıyla en fazla 1 aylık yurt dışı burs miktarı kadar 

ödemenin müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden yapılması, (1416 Sayılı Kanun ve 

Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören 

Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.12/4) 

4. Haklarında tazminat kovuşturması kararı alınanlara herhangi bir ödeme yapılmaması, 

(1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  

Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.12/5) 

5. Yurt dışında öğrenimde bulunan resmi burslu öğrencilerin Bakanlık tarafından onay 

verilen her türlü masraflarının öğrencinin bağlı bulunduğu Bakanlık/Kurumca ödenmesi; ancak 
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benzeri diğer giderlerinin ödenmesinde mevzuat hükümlerine dikkat edilmesi, (1416 Sayılı 

Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören 

Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.12/6) 

6. Öğrencilerin resmi-burssuz oldukları dönemde kendileri için herhangi bir ödeme 

yapılmaması, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve 

Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.12/8) 

7. Öğrencilerin yurt dışındaki okul ücretlerinin ödenmesinde park ücreti, ulaşım ücreti, 

konaklama ücreti ile gecikme faizinin karşılanmaması, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı 

Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak 

Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.12/10) 

8. Dil öğrenimlerini tamamlayarak esas öğrenime başlayan resmi burslu öğrencilerden,  

mevzuatta belirtilen şartları taşıyıp durumunu belgelendirenlere sadece bir dönem bir dil dersi 

ücretlerinin öğrencilerin bağlı oldukları bakanlık/kurumca karşılanması, bir yılı geçmemek üzere  

benzer durumdaki dil dersleri ücretinin ödenmesinde mevzuat hükümlerine riayet edilmesi, 

(1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  

Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.12/11) 

9. Öğrenim göreceği dil ve edebiyat ile ilgili bir bölümden mezun olan öğrencilere, anılan 

dil ile ilgili bir dil eğitimi verilmemesi veya bu amaçla herhangi bir ödeme yapılmaması, (1416 

Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim 

Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.12/11) 

10. Resmi burslu öğrencinin öğrenim gördüğü alan gereği yapılması zorunlu olan arazi 

çalışmalarındaki ulaşım, konaklama ve katılım giderlerinin öğrencilerin bağlı oldukları kurumca 

karşılanması, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve 

Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.12/12); 

11. Resmi burslu öğrencilerin konser, sergi, müze, opera gibi etkinliklere katılma 

durumu, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve 

Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.12/13); 

12. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin bulundukları ülkelerde kalabilmeleri için  

zorunlu  olarak  ödemeleri  gereken  oturum  izni,  polis  kayıt  ücreti  ve  benzeri  ödemelerinin 

Bakanlık veya adına öğrenim yaptığı kurumca karşılanması, (1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı 

Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak 

Ödemeler Hakkında Tebliğ Md.12/14); 
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13. Aynı yıl içinde iki ayı aşan süreler için yurt dışı temsilciliğinin teklifi üzerine 

Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluştan izin almadan öğrenim yerinden 

ayrılan ve/veya izinli olarak bulunduğu süre sonunda öğrenim yerine dönmeyen öğrencilere 

izinsiz oldukları sürelerde burslarının kesilmesi, (Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde 

Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Md.31); 

14. Resmi burslu öğrencilerden öğrenim gördükleri kurumlardan karşılıksız burs veya 

asistanlık ücreti sağlayanların istemeleri halinde resmi burssuz statüye geçerilmesi, (Türk 

Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Md.26/1); 

15.Sağlanan karşılıksız burs veya asistanlık ücreti miktarlarının tebliğde belirtilen 

miktarlardan az olması durumunda aradaki farkın, öğrencinin isteğine bağlı olarak Bakanlıkça 

ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça tamamlanması, (Türk Öğrencilerin Yabancı 

Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Md.26/2); 

5.1.1.3. Diğer gelir ve kaynakların kullanımı 

Yabancı Memleketlerde Türk  Asıllı  ve  Yabancı  Uyruklu  Öğretmenlere  Sosyal  

Yardım Yapılması Hakkında Kanunla Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilme durumu, 

5.2.Taşınır Mal İşlemleri 

5.2.1. Taşınır mal giriş işlemleri 

1. Önceki yıldan devreden tüketim malzemelerinin giriş kaydı,  

2. Yıl içinde alınan tüketim malzemelerinin giriş kaydı, 

3. Bağış veya yardım yoluyla edinilen taşınırları giriş kaydı, 

4. İade edilen taşınırların giriş kaydı, 

5. Devir alınan taşınırların giriş kaydı, 

6. Sayım fazlası taşınırların giriş kaydı, 

5.2.2. Taşınır mal çıkış işlemleri 

1. Tüketim suretiyle çıkış kaydı, 

2. Devir suretiyle çıkış kaydı, 

3. Kullanılamaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedenleriyle çıkış kaydı, 

4. Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış kaydı, 

    İş ve işlemlerinin yapılması; 
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5.2.3. Taşınır mal sayım işlemleri 

5.2.4. Taşınır mal devir işlemleri 

5.2.5. Taşınır mal yıl sonu işlemleri 

5.3. Kaynaklarin Etkin ve Verimli Kullanımı 

5.3.1. Malî kaynakların yılı içerisinde ve zamanında kullanılması 

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve Türk Öğrencilerin 

Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yurt dışında resmi burslu 

statüde Lisans ve Lisansüstü  seviyede öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere yönelik olarak 

1416 Sayılı Kanun ve Buna  Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü  

Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ hükümlerine göre yapılacak 

ödemelerin zamanında yapılması, 

5.3.2. Hayırsever, hibe ve bağış şeklinde katkılar 

1. Hayırsever, hibe ve bağış şeklinde sağlanan katkıların etkin, verimli ve amacı 

doğrultusunda kullanılması, 

2. İlgili ülkedeki resmi Türk okullarında eğitim öğretimine devam eden öğrencilere ait 

öğrenim ücretlerinin belirlenmesi, toplanması ve harcanması ile ilgili iş ve işlemlerin takip ve 

denetiminin yapılması, 

(Bütçe Tablosu kullanılacaktır.) 

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik 

işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin 

tasarruf tedbirlerinin alınması durumu, (Cumhurbaşkanlığın 2021/14 sayılı genelgesi, MEB 

Strateji Geliştirme Başkanlığının 01.07.2021 tarih ve 27528430 sayılı yazısı) 

5.4. Sorunlar 

Sorunlar tespit edilirken; mevzuat, üst politika belgeleri (Kalkınma Planı, Hükümet 

Programı, Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı) ile kurumun stratejik planında eğitim ile ilgili 

ortaya konulmuş amaç ve hedefler göz önünde bulundurulur. 

Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlar ilgili başlıklar açılarak yazılır.  

Örnek; “4. Mali Kaynaklar ve Kullanımı” ile ilgili tespit edilen sorun/sorunlar “4. Mali 

Kaynaklar ve Kullanımı” başlığı açılarak yazılır. 
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5.5. Çözüm Önerileri   

Bakanlığa,  Büyükelçiliğe, müşavirlik/ataşeliğe yönelik olarak; kurumun gelişimine katkı 

sağlayacak, değer katacak, geleceğe ilişkin bir vizyon oluşturacak aynı zamanda gerçekçi ve 

uygulanabilir önerilere yer verilmelidir. 

6. COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

1. Kurumda Covid-19 kapsamında tedbirlerin alınması durumu, (Özel Öğretim 

Kurumları Genel Müdürlüğünün 16/03/2020 tarihli ve 5569022 sayılı, 26/03/2020 tarihli ve 

5918703 sayılı, 04/05/2020 tarihli ve 6741910 sayılı, 05/06/2020 tarihli ve 7488191 sayılı 

yazıları, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17/06/2020 tarihli 8015348 sayılı 

“Covid-19 Kapsamında Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler” 

konulu, 19/08/2020 tarihli ve 10942520 sayılı “Kontrol Kılavuzu” konulu, 26/08/2020 tarihli ve 

113851 32 sayılı “Koronavirüse Karşı Alınacak Tedbirler” konulu yazıları, İçişleri Bakanlığı 

İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25/08/2020 tarihli ve 13677 sayılı yazısı, Sağlık Bakanlığı 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 13588366-149 sayılı yazısı).   

2. Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirlerin uygulanması, 

(Cumhurbaşkanlığının 2020/4 ve 2020/8 sayılı genelgeleri, MEB Personel Genel Müdürlüğünün 

26.03.2020 tarih ve 5906495 sayılı, 29.04.2020 tarih ve 6668482 sayılı, 28.05.2020 tarih ve 

7193697 sayılı, 01.06.2020 tarih ve 7259041 sayılı, 18.06.2020 tarih ve 8074941 sayılı yazıları) 

3. Kuruluşta, tüm alanları içerecek şekilde ilgili tarafları da kapsayan salgınlara yönelik 

(COVID-19 vb.) bir risk değerlendirmesi yapılması, (MEB Eğitim Kurumlarında Hijyen 

Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu) 

4. Kuruluşta, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı/Planları hazırlanması, 

(20.07.2020 tarihli MEB Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon 

Önleme ve Kontrol Kılavuzu) 

5. Kuruluşta salgın hastalık (Covid-19 vb.) dönemlerine özgü maddeleri içeren Kontrol 

Önlemleri Hiyerarşisi oluşturulması, (20.07.2020 tarihli MEB Eğitim Kurumlarında Hijyen 

Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu) 

6. Kuruluşta;  gerekli olan iç ve dış iletişim planlamaları oluşturulması, ( 20.07.2020 

tarihli MEB Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve 

Kontrol Kılavuzu) 

7. Kuruluş, hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolünün oluşturulması, uygulanması, 

sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan kaynakların tespit ve temin edilmesi,  (MEB 
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Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu) 

8. Salgın hastalık dönemlerinde (Covid-19 vb.) kişilerin kuruluşa girişleri ile ilgili 

belirlenen (ateş ölçümü vb.) kurallar ile ilgili metot belirlenmesi, (MEB Eğitim Kurumlarında 

Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu) 

9. Salgın hastalık dönemlerinde (Covid-19 vb.) hastalık kaynağının (virüs vb.) bulaş 

yolları ve önlenmesine yönelik, çalışanların/öğrencilerin düzenli eğitimi, uygun hijyen ve 

sanitasyon şartları ile korunma önlemleri ve salgın hastalık farkındalığının sağlanması, (MEB 

Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu) 

10. Kuruluş girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar 

(sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda kuruluşa 

gelmemesi gerektiğini açıklayan) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan 

bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılması, (MEB Eğitim 

Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu) 

11. Salgın hastalık (Covid-19 vb.) belirtileri gösteren kişilere yapılacak işlemler ile ilgili 

bir eylem planı (bulaş bazlı önlem) ya da yöntem belirlenmesi, (MEB Eğitim Kurumlarında 

Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu) 

12. Salgın hastalıklar (Covid-19 vb.) kapsamında alınacak önlemlerin kuruluşun web 

sayfasında yayımlanması, (MEB Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, 

Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu) 

13. Kuruluş girişlerine personel, öğrenci, veli, ziyaretçilerin el hijyenini sağlayabilmeleri 

için gerekli altyapı (uygun noktalarda el yıkama imkânı, mümkün olmadığı noktalarda ve 

alanlarda %70 alkol bazlı antiseptik madde vb.) sağlanması, (MEB Eğitim Kurumlarında Hijyen 

Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu) 

7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

a) Kurumun daha önce yapılan denetimleriyle ilgili olarak; Bu bölümde; kurumun 

daha önce yapılan denetimlerine ilişkin olarak denetim raporunda yer alan tespit ve önerilerin 

uygulanmasına/giderilmesine yönelik kurum tarafından yapılan çalışmalar, gelişim planı 

hazırlanıp hazırlanmadığı,  hazırlanan  “Gelişim Planı” çerçevesinde kurum tarafından yürütülen 

çalışmalar ve düzeyi değerlendirilecek, gelişim planı ile ilgili varsa sorunlar ve çözüm 

önerilerine yer verilecektir.  

b) Yapılan mevcut denetimle ilgili olarak; Rehberlik ve denetim raporunun kurumu 

ulaştığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, raporda tespit edilen hususlarla ilgili getirilen çözüm 
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önerileri doğrultusunda, “Gelişim Planı” hazırlanarak Bakanlığa gönderilmesi, hazırlanan gelişim 

planının uygulanma/gerçekleştirilme durumunun takibinin yapılması gerektiği belirtilecektir. 

c) 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda kurumda yapılan çalışmalarla ilgili olarak; 

Bu bölümde; 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde kurum türüne göre yapılması hedeflenen 

çalışmalardan hangilerinin yapıldığı/yapılmakta olduğu, yani olumlu hususlar 

değerlendirilecektir. 

8. YÖNETİCİ BİLGİLERİ  

Denetim sürecinde çalışmaları değerlendirilen yöneticilerin T.C. Kimlik numaraları, adı, 

soyadı, görevi ve  görevlendirme durumlarına yer verilecektir.  

Sıra  TC Kimlik No Adı Soyadı  Görevi 
Görevlendirme durumu 

(Kadrolu/Geçici 
Görevlendirme) 

1     

2     

3     

 

9. ÖRNEK UYGULAMALAR 

Varsa örnek uygulamalar hakkında ayrıntılı açıklamalara yer verilecektir.  

10. GENEL DEĞERLENDİRME 

Bu bölümde; kurumda yapılan rehberlik ve denetimin hangi önceliklere göre yapıldığı, 

denetimin planlanan şekilde bitirilip bitirilmediği, denetim planlanan şekilde yapılamadıysa 

bunun nedenleri ve alınacak önlemler belirtilmeli, varsa belirtilmesi gereken diğer hususlar bu 

bölümde ele alınmalıdır. Denetim sürecinde haklarında soruşturma açılan personelin durumları 

ve soruşturma açılmasına neden olan hususlar da bu bölümde özetle açıklanacaktır. 

 

 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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