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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ 

Kemal Varın NUMANOĞLU Genel Müdür Genel müdür; Anayasa, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, 3308 sayılı 
Mesleki Eğitim Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Kalkınma Planları, Hükûmet 
Programları, Bakanlık Stratejik Planı, mesleki ve teknik eğitim ile ilgili strateji belgesi ve 
eylem planları doğrultusunda okul/kurumların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili planlama, 
uygulama, izleme, değerlendirme ve geliştirme süreçlerine ilişkin görevlerin yürütülmesinden 
sorumludur. 
 Bu kapsamda: 

a) Daire başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak, 
b) Genel Müdürlüğün görev alanlarıyla ilgili her türlü planlamayı yapmak veya 

yaptırmak, 
c) Genel Müdürlük personelinin görev dağılımının yapılmasını sağlamak, 
ç) Genel Müdürlüğün her türlü tasarruf ve kararını ilgililere duyurmak, 
d) Kanun, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerle kendisine verilen görev ve 

yetkileri kullanmak, gerektiğinde kullandırmak, takip etmek ve sonuçlandırmak, 
e) İhtiyaç olması hâlinde daire başkanlarının birim içerisindeki görevlerinde değişiklik 

yapmak, 
f) Daire başkanlarına hangi konularda imza yetkisini devrettiğini yazılı olarak 

bildirmek, 
g) Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin gerektirdiği görevleri 

yürütmek, 
ğ) Gerektiğinde Bakanlık birimleri, Bakanlık dışındaki diğer resmi ve özel kurum ve 

kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, 
h) Personelinin performans değerlendirmesini yapmak, 
ı) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak, 
i) Bakanlık makamınca ve üst yöneticiler tarafından verilen benzeri görevleri yerine 

getirmektir. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Dr. Recep ALTIN Daire Başkanı a) Genel müdür ve daire başkanlarının sekretarya iş ve işlemlerinin 
yürütülmesini sağlamak, 
b) Genel Müdürlük personelinin idari ve yardımcı hizmet işlerini yürütmek, 
c) Genel Müdürlüğe gizli, özel, kişiye özel ve bilgi edinme mevzuatı kapsamında 
gelen evrakı makama sunmak ve usulüne uygun olarak ilgili birime ulaştırmak, 
ç) DYS dışı gelen evrakı kaydetmek, evrakı taratarak DYS’ye yüklemek ve 
konularına göre Genel Müdür ve ilgili daire başkanlıklarına yönlendirmek, 
d) DYS dışı giden evrakın çıktılarını alarak ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak, 
e) Genel Müdürlük makamınca yapılacak toplantı, seminer ve benzeri 
çalışmalara ait ön hazırlıkları yapmak, 
f) Vekâlet onayları, görev değişimleri, görev dağılımları ile personele tebliğ 
edilmesi gereken yazı ve benzerlerini imza karşılığı ilgililere duyurmak, 
g) Genel Müdürlük personeli ile ilgili geçici görevlendirme, yıllık, mazeret, 
hastalık, doğum, ölüm izni ile gerekli diğer makam onaylarını almak, bir örneğini 
ilgililere iletmek ve kayıtlarını tutmak, 
ğ) Genel Müdürlüğe atanan, görevlendirilen ve ayrılan personelin göreve 
başlama / ayrılma iş ve işlemlerini yürütmek, 
h) Genel Müdürlük personelinin kişisel dosyalarını tutmak,  
ı) Genel Müdürlük birimlerinin yerleşimi ile çalışma ortamlarının düzen ve 
temizliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak, 
i)Hizmetlilerin görev dağılımlarını yapmak, çalışmalarını takip ve kontrol etmek, 
bu konuda ilgili birimle iş birliği yapmak, 
j) Genel Müdürlük personeline ait manyetik kart ve personel kimlik kartı ile ilgili 
iş ve işlemleri yürütmek, 
k) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde olağanüstü hâllerde genel 
müdürlüğün sorumluluğuna verilen iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve 
sonuçlarını takip etmek, 

1. Öncelik: İsmail 
GÜLER 
2. Öncelik: Belma 
GÜNGÖR 
3. Öncelik: Şennur 
ÇETİN 
4. Öncelik: Ertuğrul 
GEÇGİL 
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l) Geçici görevli personelin devam-devamsızlıklarını her ayın sonunda 
kadrosunun bulunduğu kuruma bildirmek ve özlük hakları ile ilgili diğer iş ve 
işlemleri takip etmek, 
m) Genel Müdürlüğe ait taşınırlar ile ilgili iş ve işlemleri ilgili mevzuat 
doğrultusunda yürütmek, 
n) Genel Müdürlük personelinin hizmetleri gereği ihtiyaç duyulan her türlü araç, 
gereç, donatım, tüketim malzemesi (toner, kâğıt, kırtasiye ve benzeri) ihtiyacını 
tespit etmek, temini, depolanması ve ilgililere dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri 
yapmak, 
o) Genel Müdürlük çalışma alanında bulunan elektrik ve haberleşme tesisatı, 
klima, TV, video, fotokopi makinesi, yangın söndürme cihazı ve diğer cihazların 
periyodik bakımının yaptırılması, arıza hâlinde onarılması ile ilgili iş ve işlemleri 
takip etmek, 
ö) Olağanüstü günlerde ve ihtiyaç duyulduğunda genel müdürlükte çalışmasına 
ihtiyaç duyulan personeli Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve ilgililere 
duyurmak, 
p) Her yılın sonunda Genel Müdürlük birimlerince gerekli evrak taramasının 
yapılmasını sağlamak ve arşivlenmek üzere belirlenen evrakın arşivleme iş ve 
işlemlerini takip etmek, 
r) Genel Müdürlükte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması 
ile ilgili iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde 
takip etmek, 
s) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Nejmi SAKAOĞLU Şube Müdürü Genel Müdürlüğümüz merkez binada işleri koordine etmek ayrıca aşağıda 
belirtilen iş ve işlemleri yapmak. 
1-) Genel Müdürlüğe gizli, özel, kişiye özel gelen evrakı Makama sunmak veya 
sunmasını sağlamak 
2-) Genel Müdürlük birimlerinin yerleşimi ile çalışma ortamlarının düzen ve 
temizliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alınmasını sağlamak. 
3-) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde olağanüstü hâllerde 
genel müdürlüğün sorumluluğuna verilen iş ve işlemlerin yürütülmesini 
sağlamak ve sonuçlarını takip etmek. 
4-) Her yılın sonunda Genel Müdürlük birimlerince gerekli evrak taramasının 
yapılmasını sağlamak ve arşivlenmek üzere belirlenen evrakın arşivleme iş ve 
işlemlerini takip etmek. 
5-) Genel Müdürlükte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması 
ile ilgili iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde 
takip edilmesini sağlamak. 

Mitat KARAÇAĞIL 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Mithat KARAÇAĞIL Şube Müdürü  Genel Müdürlüğe bağlı faaliyet gösteren Beşevler Talim ve Terbiye Kurulu eski 
binasındaki işleri koordine etmek ayrıca aşağıda belirtilen iş ve işlemleri 
yapmak. 
1-) Genel Müdürlüğe gizli, özel, kişiye özel gelen evrakı Makama sunmak. 
2-) Genel Müdürlük birimlerinin yerleşimi ile çalışma ortamlarının düzen ve 
temizliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak. 
3-) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde olağanüstü hâllerde 
genel müdürlüğün sorumluluğuna verilen iş ve işlemlerin yürütülmesini 
sağlamak ve sonuçlarını takip etmek. 
4-) Her yılın sonunda Genel Müdürlük birimlerince gerekli evrak taramasının 
yapılmasını sağlamak ve arşivlenmek üzere belirlenen evrakın arşivleme iş ve 
işlemlerini takip etmek. 
5-) Genel Müdürlükte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması 
ile ilgili iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde 
takip etmek 

Nejmi SAKAOĞLU 
Gülhan TOY 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Gülhan TOY Şube Müdürü Genel Müdürlüğe bağlı faaliyet gösteren Beşevler Talim ve Terbiye Kurulu eski 
binasındaki işleri koordine etmek ayrıca aşağıda belirtilen iş ve işlemleri 
yapmak. 
1-) Kalite Yönetim Sistemi çalışması adı altında kalite el kitabının hazırlanması 
ve diğer çalışmalarına katılmak 
2-) Her yılın sonunda Genel Müdürlük birimlerince gerekli evrak taramasının 
yapılmasını sağlamak ve arşivlenmek üzere belirlenen evrakın arşivleme iş ve 
işlemlerini takip etmek. 
3-) Genel Müdürlükte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması 
ile ilgili iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde 
takip etmek 
4-) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde olağanüstü hâllerde 
genel müdürlüğün sorumluluğuna verilen iş ve işlemlerin yürütülmesini 
sağlamak ve sonuçlarını takip etmek. 

Mitat KARAÇAĞIL 

 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Alican AKILLI  Bilgisayar 
İşletmeni 

1-) Genel Müdürlüğe gizli, özel, resmi ve kişiye özel gelen evrakı Makama 
sunmak, 
2-) DYS dışı gelen evrakı kaydetmek, evrakı taratarak DYS’ye yüklemek ve 
konularına göre Genel Müdür ve ilgili daire başkanlıklarına yönlendirmek. 
3-) Personelin düğün, taziye vb. özel durumlarında daire içerisinde para 
toplamak.  
 

Dursun ERDOĞAN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Atlas UYGUR V.H.K.İ. 1-) Genel Müdürlük ve personel ile ilgili geçici görevlendirme onayı,  yıllık, 
mazeret, hastalık, doğum, ölüm izni ile gerekli diğer makam onaylarını almak, bir 
örneğini ilgililere iletmek ve kayıtlarını tutmak.  
2-) HİTAP (Hizmet Takip Programı) personel özlük işlemlerini yapmak. 
3-) Genel Müdürlüğe CİMER – CİMER ENTEGRASYON mevzuatı kapsamında 
gelen evrakı makama sunmak, usulüne uygun olarak ilgili birime ulaştırmak. 
4-) Genel Müdürlüğe atanan, görevlendirilen ve ayrılan personelin göreve 
başlama / ayrılma, turnike kart vb. iş ve işlemlerini yürütmek. 

Uğur YETER  
Canan MADEN 

 

 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Canan MADEN V.H.K.İ. 1-)Genel Müdürlüğe atanan, görevlendirilen ve ayrılan personelin göreve 
başlama / ayrılma, turnike kart, mal bildirimi ve öğrenim izinleri vb. iş ve 
işlemlerini yürütmek.  
2-)Genel Müdür, Daire Başkanları ve Genel Müdürlük Personelinin görev 
onaylarını hazırlamak.  
3-) HİTAP (Hizmet Takip Programı) personel özlük işlemlerini yapmak. 
4-) Genel Müdürlük ve personel ile ilgili geçici görevlendirme onayı,  yıllık, 
mazeret, hastalık, doğum, ölüm izni ile gerekli diğer makam onaylarını almak, bir 
örneğini ilgililere iletmek ve kayıtlarını tutmak.  

Atlas UYGUR 
Uğur YETER 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Derya KÖSE V.H.K.İ. 1-) Genel Müdürlük personeli ile ilgili geçici görevlendirme,  yıllık, mazeret, 
hastalık, doğum, ölüm izni ile gerekli diğer makam onaylarını almak, bir örneğini 
ilgililere iletmek ve kayıtlarını tutmak. 
2-) Geçici görevli Öğretmenlerin devam-devamsızlıklarını her ayın sonunda 
kadrosunun bulunduğu kuruma bildirmek. 
3-) Genel Müdür, Daire Başkanları ve Genel Müdürlük Personelinin görev 
onaylarını hazırlamak.  
4-) Genel Müdürlüğün DYS sisteminde yaşanan aksaklıkların giderilmesini 
sağlamak. 
5-)  Genel Müdürlüğe atanan, görevlendirilen ve ayrılan personelin göreve 
başlama / ayrılma, turnike kart, mal bildirimi ve öğrenim izinleri vb. iş ve 
işlemlerini yürütmek. 

ÖmerTURAN   
Ferhat TABAKOĞLU 
Fatma ÜNLÜ 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Dursun ERDOĞAN  V.H.K.İ. 1-) Genel Müdürlüğe gizli, özel, resmi ve kişiye özel gelen evrakı Makama 
sunmak, 
2-) DYS dışı gelen evrakı kaydetmek, evrakı taratarak DYS’ye yüklemek ve 
konularına göre Genel Müdür ve ilgili daire başkanlıklarına yönlendirmek. 
3-) Personelin düğün, taziye vb. özel durumlarında daire içerisinde para 
toplamak.  

Alican AKILLI 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Faruk TÜMER  V.H.K.İ. 1-) Kurum içi ve dışı her türlü evrakın çıktılarını alarak, ilgili yerlere 
ulaştırılmasını sağlamak. 
 

Recep AKDİL 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Fatma ÜNLÜ Şef 1-Genel Müdürlüğün internet sitesi ile ilgili güncellemeler için gerekli iş ve 
işlemleri yapmak 
2-Genel Müdürlüğün basın sorumlusu olarak yerel ve ulusal basında çıkan 
haberlerle ilgili medya takibini yapmak 
3-”Mesleğim Hayatım” Portalı ile ilgili güncelleme ve sosyal medya hesaplarının 
yönetilmesini yapmak 
4-Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarının 
kullanımı ve twitter adresinde bulunan MEB bağlantısını takip etmek 
5-Genel Müdürlüğün DYS sisteminde yaşanan aksaklıkların giderilmesini 
sağlamak  
6-MEB İLETİŞİM MERKEZİ 444 06 32 ve e-mail adresine gelen e-postaları ilgili 
birim ve yerlere ulaştırmak 
7- Patent, faydalı model ve tasarım konularında çalışmalar yürütmek, 

Atlas UYGUR 
Derya KÖSE 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Ferhat TABAKOĞLU Bilgisayar 
İşletmeni 

1-) Genel Müdürlük personeli ile ilgili geçici görevlendirme,  yıllık, mazeret, 
hastalık, doğum, ölüm izni ile gerekli diğer makam onaylarını almak, bir 
örneğini ilgililere iletmek ve kayıtlarını tutmak. 
2-) Geçici görevli Öğretmenlerin devam-devamsızlıklarını her ayın sonunda 
kadrosunun bulunduğu kuruma bildirmek. 
3-) Bakanlığımız tarafından koordineli edilen sınavlarda görev alacak personelin 
taleplerini almak ve ilgili birime zamanında göndermek. 
4-) Kalite Yönetim Sistemi çalışması adı altında kalite el kitabının hazırlanması 
ve diğer çalışmalarına katılmak. 
5-) KAYSİS elektronik kamu bilgi Sistemine Genel Müdür ve Daire Başkanın 
izinli, raporlu ve görevli durumlarını zamanında işlemek. 
6-) Arşiv düzenlemesi ve özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak.  
7-) Genel Müdürlükte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması 
ile ilgili iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde 
takip etmek  
8-) Genel Müdür, Daire Başkanları ve Genel Müdürlük Personelinin görev 
onaylarını hazırlamak.  
9-) Milli eğitim uzman yardımcılarıyla ilgili tez çalışmaları ve personelin öğrenim 
izni ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 

Ömer TURAN 
Uğur YETER 
Derya KÖSE 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Göknur GÜL 
GÜRSES  

Şef 1-) Genel Müdürlüğe ait taşınırlar ile ilgili iş ve işlemleri ilgili mevzuat 
doğrultusunda yürütmek. 
2-) Genel Müdürlük personelinin hizmetleri gereği ihtiyaç duyulan her türlü araç-
gereç, donatım, tüketim malzemesi (toner, kâğıt, kırtasiye ve benzeri) ihtiyacını 
tespit etmek, temini, depolanması ve ilgililere dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri 
yapmak. 
3-) Genel Müdürlük çalışma alanında bulunan elektrik ve haberleşme tesisatı, 
klima, TV, video, fotokopi makinesi, yangın söndürme cihazı ve diğer cihazların 
periyodik bakımının yapılması, arıza hâlinde onarılması ile ilgili iş ve işlemleri 
takip etmek. 

Nejmi SAKAOĞLU 
Mitat KARAÇAĞIL 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Güven ŞAHİN V.H.K.İ 1-) Daire başkanlarının sekretarya iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 
2-) Daire başkanlarının telefon görüşmelerini sağlamak, uçak biletlerini 
planlamak, gelen ziyaretçilerin görüşmelerini sağlamak. 
3-) Randevu ve toplantıları not alıp takip etmek. 
 

Suzan AKIN HASAN 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Kezban ŞAHİN  Şef 1-) Daire başkanlarının sekretarya iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 
2-) Daire başkanlarının telefon görüşmelerini sağlamak, uçak biletlerini 
planlamak, gelen ziyaretçilerin görüşmelerini sağlamak. 
3-) Randevu ve toplantılarını not alıp takip etmek 
 
 

Leyla KAYA 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Leyla Kaya Şef 1-) Daire başkanlarının sekretarya iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 
2-) Daire başkanlarının telefon görüşmelerini sağlamak, uçak biletlerini 
planlamak, gelen ziyaretçilerin görüşmelerini sağlamak. 
3-) Randevu ve toplantılarını not alıp takip etmek 

Kezban ŞAHİN 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Makbule 
BÜYÜKKILIÇ 

Eğitim 
Uzmanı 

1-) Genel müdür sekretarya iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 
2-) Genel Müdürün telefon görüşmelerini sağlamak, uçak biletlerini planlamak, 
gelen ziyaretçilerin görüşmelerini sağlamak. 
3-) Randevu ve toplantıları not alıp takip etmek. 
 

Tuğba İYİGÜN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Ömer TURAN Şef 1-) Genel Müdürlük personeli ile ilgili geçici görevlendirme,  yıllık, mazeret, 
hastalık, doğum, ölüm izni ile gerekli diğer makam onaylarını almak, bir örneğini 
ilgililere iletmek ve kayıtlarını tutmak. 
2-) Geçici görevli personelin devam-devamsızlıklarını her ayın sonunda 
kadrosunun bulunduğu kuruma bildirmek ve özlük hakları ile ilgili diğer iş ve 
işlemleri takip etmek 
3-) Kalite Yönetim Sistemi çalışması adı altında kalite el kitabının hazırlanması ve 
diğer çalışmalarına katılmak. 
4-) KAYSİS elektronik kamu bilgi Sistemine Genel Müdür ve Daire Başkanın izinli, 
raporlu ve görevli durumlarını zamanında işlemek. 
5-) Arşiv düzenlemesi ve özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak.  
6-) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde olağanüstü hâllerde 
Genel Müdürlüğün sorumluluğuna verilen iş ve işlemlerin yürütülmesini 
sağlamak ve sonuçlarını takip etmek, 
7-) Genel Müdür, Daire Başkanları ve Genel Müdürlük Personelinin görev 
onaylarını hazırlamak.  
8-) Milli eğitim uzman yardımcılarıyla ilgili tez çalışmaları ve personelin öğrenim 
izni ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 
 

FerhatTABAKOĞLU 
Derya KÖSE 
Uğur YETER 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Recep AKDİL Şef 1-) Genel Müdürlüğe bağlı faaliyet gösteren Beşevler Talim ve Terbiye Kurulu 
eski binası personelinin hizmetleri gereği ihtiyaç duyulan her türlü araç-gereç, 
donatım, tüketim malzemesi (toner, kâğıt, kırtasiye ve benzeri) ihtiyacını tespit 
etmek ilgililere bildirmek. 
2-) Genel Müdürlük çalışma alanında bulunan elektrik ve haberleşme tesisatı, 
klima, TV, video, fotokopi makinesi, yangın söndürme cihazı ve diğer cihazların 
periyodik bakımının yapılması, arıza hâlinde onarılması ile ilgili iş ve işlemleri 
takip etmek. 
3-) Genel Müdürlüğe bağlı faaliyet gösteren D/Blok personelinin yıllık, mazeret, 
hastalık, doğum, ölüm izni ile gerekli diğer makam onaylarını almak, bir örneğini 
ilgililere iletmek ve kayıtlarını tutmak. 
 

Canan MADEN 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Suzan AKIN HASAN V.H.K.İ. 1-) Daire başkanlarının sekretarya iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 
2-) Daire başkanlarının telefon görüşmelerini sağlamak, uçak biletlerini 
planlamak, gelen ziyaretçilerin görüşmelerini sağlamak. 
3-) Randevu ve toplantıları not alıp takip etmek. 
 

Güven ŞAHİN 

 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Tuğba İYİGÜN Şef 1-) Genel müdür sekretarya iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 
2-) Genel Müdürün telefon görüşmelerini sağlamak, uçak biletlerini 
planlamak, gelen ziyaretçilerin görüşmelerini sağlamak. 
3-) Randevu ve toplantıları not alıp takip etmek. 
 

Makbule BÜYÜKKILIÇ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Uğur YETER Bilgisayar 
İşletmeni 

1-) Genel Müdürlük personeli ile ilgili geçici görevlendirme,  yıllık, mazeret, 
hastalık, doğum, ölüm izni ile gerekli diğer makam onaylarını almak, bir örneğini 
ilgililere iletmek ve kayıtlarını tutmak. 
2-) Geçici görevli Öğretmenlerin devam-devamsızlıklarını her ayın sonunda 
kadrosunun bulunduğu kuruma bildirmek. 
3-) KAYSİS elektronik kamu bilgi Sistemine Genel Müdür ve Daire Başkanın izinli, 
raporlu ve görevli durumlarını zamanında işlemek. 
4-) Arşiv düzenlemesi ve özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak.  
5-) Genel Müdürlükte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması 
ile ilgili iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde 
takip etmek  
6-) Genel Müdür, Daire Başkanları ve Genel Müdürlük Personelinin görev 
onaylarını hazırlamak.  
7-) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde olağanüstü hâllerde genel 
müdürlüğün sorumluluğuna verilen iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve 
sonuçlarını takip etmek. 
8-) Genel Müdürlüğümüz Özel Büro tarafından hazırlanacak olan teşekkür 
belgeleri vb. ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 
9-)Milli eğitim uzman yardımcılarıyla ilgili tez çalışmaları ve personelin öğrenim 
izni ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 

Atlas UYGUR 
Derya KÖSE 
Canan MADEN 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

EĞİTİM POLİTİKALARI DAİRE 

BAŞKANLIĞI 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Dr. Recep ALTIN Daire Başkanı a)Eğitim ve öğretimde politika ve stratejileri geliştirmeye yönelik çalışmalar 
yapmak, kararlaştırılan politika ve stratejileri ilgili daire başkanlıkları ile 
işbirliğinde uygulamak, 
b) Mesleki ve teknik eğitimin yerel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara uygunluğunu 
sağlayacak tedbirler almak, 
c) Mesleki ve teknik eğitimi yaygınlaştıracak ve erişimi artıracak planlama ve 
geliştirme çalışmalarında bulunmak, 
ç) Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak planlama ve geliştirme 
çalışmalarında bulunmak, 
d) Mesleki ve teknik eğitime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere 
araştırma, planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak, 
e) Mesleki ve teknik eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirecek politika ve 
stratejileri geliştirmek, planlama ve geliştirme çalışmalarını koordine etmek, 
f) 3308 sayılı Kanunun 32’nci maddesi kapsamındaki özel gelirleri yönetmek, 
g) Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlarda görevli personel giderleri ile diğer 
cari giderlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
ğ) Mahkeme kararları gereğince yapılacak ödemeler ile ilgili iş ve işlemleri 
yapmak, 
h) Yeni politika ve uygulamalarla ilgili yasal düzenlemeleri hazırlamak, 
ı) Genel Müdürlük görev alanına giren konularla ilgili mevzuat çalışmalarını 
yürütmek ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerine 
ilişkin ilgili başkanlıklar ile koordineli olarak görüş bildirmek, 
i) Ulusal ve uluslararası eğitim kuruluşları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
j) Genel Müdürlüğün görev alanına giren soru önergelerini cevaplamak, 
k) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile 
diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları ilgili 
birimlerle koordineli olarak yerine getirmek, 
l) Genel Müdürlük personelinin mali işlerini yürütmek, 

1. Öncelik: Şennur 
ÇETİN 
2. Öncelik: Mehmet 
Salih CANBAL 
3. Öncelik: İsmail 
GÜLER 
4. Öncelik: Yusuf 
ÇİDEM 
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m) Genel Müdürlük personelinin maaş, fazla çalışma, geçici görevlendirme 
yollukları, emekli olanların sürekli görev yollukları ile telefon, faks, kablolu TV ve 
pul mahsubunun tahakkuklarını yapmak, ilgili Bakanlık birimlerine göndermek, 
bunlarla ilgili kayıtları tutmak, giyim yardımları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, 
n) Genel Müdürlük personeline ait toplu taşıma kartı planlaması ve dağıtımı ile 
ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
o) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Mehmet ÇİÇEK Milli Eğitim 
Uzmanı 

1.Eğitim ve öğretimde politika ve stratejileri geliştirmeye yönelik çalışmalar 
yapmak, kararlaştırılan politika ve stratejileri ilgili daire başkanlıkları ile 
işbirliğinde uygulamasını sağlamak, 
2.Mesleki ve teknik eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirecek politika ve 
stratejileri geliştirmek, planlama ve geliştirme çalışmalarını koordine etmek, 
3.Cumhurbaşkanlığına ait eylem planları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
4.MEB Eğitim Vizyon 2023 Belgesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
4.Diğer kurum ve kuruluşlara ait strateji belgeleri ve eylem planlarının hazırlık 
sürecinde görüş bildirmek, 
5.Diğer kurum ve kuruluşlara ait strateji belgeleri ve eylem planlarının izleme ve 
değerlendirme raporlarının hazırlamak, 
6.Birim faaliyet raporunu hazırlamak, 
7.MEB Stratejik Planı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
8.MEB Performans Programını Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda 
hazırlamak, 
9.Orta Vadeli Programla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
10.…Yılı Programı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
11. İç Kontrol Çalışması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
12.MEB ….Yılı İş Takvimini hazırlamak ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
13. MEB Bütçe Sunuş kitabı kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek, 
14.Kurumsal Mali Beklentiler Raporu, Hizmet Gerekçesi vb. raporları hazırlamak, 
15.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Ülkü ÖZDEMİR 

Ülkü ÖZDEMİR Öğretmen Mehmet ÇİÇEK 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Tuncay YELBOĞA Şube Müdürü 1.Bütçe Kanunu ile MTEGM tahsis edilen ödeneklerin bağlı okullara 
gönderilmesini ve takibini koordine etmek 
2.Mali konularla ilgili yazışmaları koordine etmek. 
3.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

İzzettin DEDE 
Mustafa TARTAN 
Hakkı YÜCELOĞLU 
Yüksel AKSOY 
Emin KILIÇ 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

İzzettin DEDE Uzman 
Öğretmen 

1.3308 sayılı Kanunun 32’nci maddesi kapsamındaki özel gelirleri yönetmek, 
2.Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlarda görevli personel giderleri ile diğer 
cari giderlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
3.Kırtasiye, temrinlik, temizlik malzemesi ve hizmet alımları planlamasını 
yapmak ve ilgili okullara ödenek göndermek, 
4.Maliye Bakanlığına Genel Müdürlüğümüz bütçe teklifini yapmak, 
5.Ayrıntılı Harcama Planını (AHP) hazırlamak, 
6.Kesin hesap cetvelini hazırlamak, 
7.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Tuncay YELBOĞA 
Mustafa TARTAN 
Hakkı YÜCELOĞLU 
Yüksel AKSOY 
Emin KILIÇ 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Mustafa TARTAN Şef 1.3308 sayılı Kanunun 32’nci maddesi kapsamındaki özel gelirlerin ödeneklerini 
göndermek ve gerektiğinde tenkis işlemlerini yapmak, 
2.Elektrik, su, yakacak taleplerini değerlendirip ödeneğini göndermek, 
3.MESGEP, Robot Yarışması ödeneklerini göndermek, 
4.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Tuncay YELBOĞA 
İzzettin DEDE 
Hakkı YÜCELOĞLU 
Yüksel AKSOY 
Emin KILIÇ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Hakkı YÜCELOĞLU Şef 1.Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Okul Pansiyonlarının 
bütçelerini hazırlamak ve ödeneklerini göndermek  
2.Pansiyon bütçelerinde bulunan yardım ödeneğin ve pansiyon ihtiyaçlarında 
kullanmak üzere %12 yardım ödeneğinden Merkez Saymanlık Müdürlüğünce 
okulların bağlı bulunduğu saymanlıklara ödenek göndermek  
3.Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Okullarda bulunan 
personellerinin Geçici ve Sürekli görev yolluklarını ödenek takip modülünden 
kontrol ederek okulların bağlı bulundukları saymanlıklara göndermek  
4.Hizmetiçi kurslarına gönderilen Eğitim görevlileri ve Kursiyerlerin yolluklarını 
okulların bağlı bulundukları saymanlıklara göndermek  
5.Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı Bütçe bölümündeki ilgili arkadaşların izinli 
raporlu olduğu günlerde diğer bütçe işlemlerini yapmak 

Tuncay YELBOĞA 
İzzettin DEDE 
Mustafa TARTAN 
Yüksel AKSOY 
Emin KILIÇ 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Yüksel AKSOY V.H.K.İ. 1.3308 sayılı Kanunun 32’nci maddesi kapsamındaki özel gelirleri yönetmek, 
2.Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlarda görevli personel giderleri ile diğer 
cari giderlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
3.Telefon, internet, posta pulu, hizmet alımı, mahkeme kararları hakkındaki 
ödenekleri değerlendirmek ve ilgili okul/kurumlara göndermek, 
4.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Tuncay YELBOĞA 
İzzettin DEDE 
Mustafa TARTAN 
Hakkı YÜCELOĞLU 
Emin KILIÇ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Emin KILIÇ Programcı 1.Bütçe iş ve işlemlerinde kullanılmakta olan yazılım sistemlerini çalışır durumda 
tutmak ve gerektiğinde sistem bakımı/onarımı işlemlerini yapmak veya 
yapılmasını sağlamak, 
2.Yazılımların kullanım hatalarını en aza indirecek tedbirleri almak ve 
yazılımların güvenliğini sağlamak, 
3.Bütçe işlemlerinin yürütülmesinde doğacak yazılım ihtiyaçlarını 
değerlendirerek program tasarımını yapmak ve tasarlanan yazılımları yapmak 
veya yapılmasını sağlamak, 
4.Bütçe işlemleri ile ilgili yazılımları kullanacak birim personeli ile işbirliği 
yapmak ve sorunları önleyici ve çözümüne ilişkin işlemleri yapmak, program akış 
şemalarını ve alt programları hazırlamak. Program kullanma talimatı hazırlamak. 
5.Kurumun standartlarına uygun olarak programlan belgelemek. Yukarıda 
sayılan konularda teknik destek sağlamak. 
6.Sorumlu olduğu program dosyalarını yedeklemek ve güvenli ortamda 
saklamak, 
7.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Tuncay YELBOĞA 
İzzettin DEDE 
Mustafa TARTAN 
Hakkı YÜCELOĞLU 
Yüksel AKSOY 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Fahri ÖZBUDUN Öğretmen 1.Ulusal ve uluslararası eğitim kuruluşları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
2.Genel Müdürlüğün görev alanına giren soru önergelerini cevaplamak, 
3.Bilgi edinme kapsamında MEBİM, CİMER ENTEGRASYON ve CİMER iş ve 
işlemlerini yürütmek, 
4.Araştırma yapmak ve araştırma izinleri vermek, 
5.Haftalık faaliyet iş ve işlemlerini yürütmek, 
6.Öğrenci maliyetinin belirlenmesi iş ve işlemlerini yapmak, 
7.Fen Adamları ve Gemi Adamları mevzuatının iş ve işlemlerinin yürütülmesi, 
8.İklim Değişikliği Eylem Planının iş ve işlemleri, 
9.Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eylem Planı ile ilgili iş ve işlemler, 
10.Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi İle ilgili iş ve işlemler, 
11.Florlu Sera Gazlarına ilişkin iş ve işlemler, 
12.Birleştirilmiş 4. ve 5. Periyotla ilgili iş ve işlemler, 
13.Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili iş ve işlemler, 
14.SO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iş ve işlemler, 
15.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Zakir ALAR 
Bilgihan TOY 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Zakir ALAR Mülga A.P.K. 
Uzmanı 

1.Ulusal ve uluslararası eğitim kuruluşları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
2.Genel Müdürlüğün görev alanına giren soru önergelerini cevaplamak, 
3.Bilgi edinme kapsamında MEBİM, CİMER ENTEGRASYON ve CİMER iş ve 
işlemlerini yürütmek, 
4.Araştırma yapmak ve araştırma izinleri vermek, 
5.Haftalık faaliyet iş ve işlemlerini yürütmek, 
6.Öğrenci maliyetinin belirlenmesi iş ve işlemlerini yapmak, 
7.Fen Adamları ve Gemi Adamları mevzuatının iş ve işlemlerinin yürütülmesi, 
8.İklim Değişikliği Eylem Planının iş ve işlemleri, 
9.Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eylem Planı ile ilgili iş ve işlemler, 
10.Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi İle ilgili iş ve işlemler, 
11.Florlu Sera Gazlarına ilişkin iş ve işlemler, 
12.Birleştirilmiş 4. ve 5. Periyotla ilgili iş ve işlemler, 
13.Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili iş ve işlemler, 
14.ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iş ve işlemler, 
15.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Fahri ÖZBUDUN 
Bilgihan TOY 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Bilgihan TOY Şef 1.Ulusal ve uluslararası eğitim kuruluşları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
2.Genel Müdürlüğün görev alanına giren soru önergelerini cevaplamak, 
3.Bilgi edinme kapsamında MEBİM, CİMER ENTEGRASYON ve CİMER iş ve 
işlemlerini yürütmek, 
4.Araştırma yapmak ve araştırma izinleri vermek, 
5.Haftalık faaliyet iş ve işlemlerini yürütmek, 
6.Öğrenci maliyetinin belirlenmesi iş ve işlemlerini yapmak, 
7.Fen Adamları ve Gemi Adamları mevzuatının iş ve işlemlerinin yürütülmesi, 
8.İklim Değişikliği Eylem Planının iş ve işlemleri, 
9.Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eylem Planı ile ilgili iş ve işlemler, 
10.Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi İle ilgili iş ve işlemler, 
11.Florlu Sera Gazlarına ilişkin iş ve işlemler, 
12.Birleştirilmiş 4. ve 5. Periyotla ilgili iş ve işlemler, 
13.Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili iş ve işlemler, 
14.ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iş ve işlemler, 
15.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Zakir ALAR 
Fahri ÖZBUDUN 

 
 
 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Fatih BAYRAK Milli Eğitim 
Uzmanı 

1.Genel Müdürlük görev alanına giren konularla ilgili mevzuat çalışmalarını 
yürütmek ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerine 
ilişkin ilgili başkanlıklar ile koordineli olarak görüş bildirmek, 
2.Genel Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlarından gelen yazılara mevzuat 
çerçevesinde görüş bildirmek, 
3.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Nilgün ARSLAN 
Selçuk ALTAN 

Selçuk ALTAN Öğretmen Nilgün ARSLAN 
Fatih BAYRAK 

Nilgün ARSLAN Şef Fatih BAYRAK 
Selçuk ALTAN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Hayrettin GERMEÇ Şef 1.Genel Müdürlük personelinin mali işlerini, Terfi ve Kişi Borcu vb. işleri 
yürütmek, 
2.Genel Müdürlük personelinin maaş, fazla çalışma, geçici görevlendirme 
yollukları, emekli olanların sürekli görev yollukları, Naklen ayrılan personelin 
sürekli görev yollukları ve giyim yardımı işlerini yürütmek 
3.Genel Müdürlüğümüzün telefon, faks, kablolu TV ve pul mahsubunun 
tahakkuklarını yapmak, ilgili Bakanlık birimlerine göndermek, bunlarla ilgili 
kayıtları tutmak, 
4.Genel Müdürlük personeline ait toplu taşıma kartı planlaması ve dağıtımı ile 
ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
5.Genel müdürlüğümüzün Hizmet alımları ile ilgili ödeme işlerini yürütmek 
6.Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin burs 
ödemeleri 
7.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Şakir Kıvanç 
ŞENYUVA 

Şakir Kıvanç 
ŞENYUVA 

Şef Hayrettin GERMEÇ 
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Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme 

Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire 

Başkanlığı 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Belma GÜNGÖR Daire Başkanı a)Eğitim ve öğretim ortamlarında kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler 
almak, 
b)Eğitim ve öğretim ortamlarının verimlilik standartlarını belirlemek, 
c)Eğitim ve öğretim ortamlarının geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla iş birliği yapmak ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
ç)Okul ve kurumlardaki derslik, atölye ve laboratuvarlar ile diğer eğitim 

birimlerinin donatım standartlarını belirlemek, 
d)Eğitim-öğretim süreçlerinde eğitim teknolojilerinin kullanımını 

yaygınlaştırmak, 
e)Alan ve dal açılması ve kapatılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak ve bunlara 

ilişkin usul ve esasları belirlemek, 
f)Okul/kurum ve eklentilerinin açılması, kapatılması ve tahsisi ile ilgili iş ve 

işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek, 
g)Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve bunların eğitimi 

desteklemelerini sağlayacak tedbirleri almak, 
ğ)Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

yapılacak iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 
yapmak, 
h)Okul, bina ve eklentilerinin Bakanlık haricindeki kurum ve kuruluşlar 

tarafından kullanımı hususunda görüş bildirmek, 
ı)Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile 

diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları ilgili 
birimlerle koordineli olarak yerine getirmek, 
i)Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 
 

1. Öncelik: Yusuf 
ÇİDEM  
2. Öncelik: Ertuğrul 
GEÇGİL 
3. Öncelik: Süleyman 
AKGÜL 
4. Öncelik: Mehmet 
Salih CANBAL 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Ayşe TURNA Şb. Md. 1.Okul ve kurumların eğitim ortamları ve diğer eklentilerinin donatım 
standartlarının belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
2.Taşınırlarla ilgili devir ve hurda iş ve işlemlerini yürütmek, 
3.Okul ve kurumların donatımlarının tespit ve takip edilmesine yönelik e-
donatım izleme modülü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  
4.Okul ve kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri 
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yapmak,  
5.Okul ve kurumların eğitim ortamları ve diğer eklentilerinin donatım ödenekleri 
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
6.Yapılan çalışmaların istatistiki verilerini tutmak, dosyalarını hazırlamak, 
konuyla ilgili toplantılara katılmak, sonucunu raporlamak, 
7.Yapılan çalışmalara ilişkin gerektiğinde bilgi notu ve istatistiki bilgileri 
hazırlamak ve sunmak, 
8.Yukarıda sayılan görevlere ilişkin koordinasyonu sağlamak, 
9.İş takvimi, Stratejik planlar, Vizyon 2023, Kalkınma planları, hükümet 
programlarında yer alan faaliyetleri görevi dahilinde yürütmek ve raporlamak, 
10.Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yürütmek. 

Ayla ÜNLÜ 
Bayram GÜNGÖRDÜ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Ayla ÜNLÜ Görevli 
Öğretmen 

1.Okul ve kurumların eğitim ortamları ve diğer eklentilerinin donatım 
standartlarının belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
2.Taşınırlarla ilgili devir ve hurda iş ve işlemlerini yürütmek, 
3.Okul ve kurumların donatımlarının tespit ve takip edilmesine yönelik e-
donatım izleme modülü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  
4.Okul ve kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri 
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yapmak,  
5.Okul ve kurumların eğitim ortamları ve diğer eklentilerinin donatım ödenekleri 
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
6.Yapılan çalışmaların istatistiki verilerini tutmak, dosyalarını hazırlamak, 
konuyla ilgili toplantılara katılmak, sonucunu raporlamak, 
7.Yapılan çalışmalara ilişkin gerektiğinde bilgi notu ve istatistiki bilgileri 
hazırlamak ve sunmak, 
8.İş takvimi, Stratejik planlar, Vizyon 2023, Kalkınma planları, hükümet 
programlarında yer alan faaliyetleri görevi dahilinde yürütmek ve raporlamak, 
9.Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yürütmek. 

 
Ayşe TURNA 
Bayram GÜNGÖRDÜ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Bayram GÜNGÖRDÜ Bilgisayar 
İşletmeni 

1.Okul ve kurumların eğitim ortamları ve diğer eklentilerinin donatım 
standartlarının belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
2.Taşınırlarla ilgili devir ve hurda iş ve işlemlerini yürütmek, 
3.Okul ve kurumların donatımlarının tespit ve takip edilmesine yönelik e-
donatım izleme modülü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  
4.Okul ve kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri 
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yapmak,  
5.Okul ve kurumların eğitim ortamları ve diğer eklentilerinin donatım ödenekleri 
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
6.Yapılan çalışmaların istatistiki verilerini tutmak, dosyalarını hazırlamak, 
konuyla ilgili toplantılara katılmak, sonucunu raporlamak, 
7.Yapılan çalışmalara ilişkin gerektiğinde bilgi notu ve istatistiki bilgileri 
hazırlamak ve sunmak, 
8.İş takvimi, Stratejik planlar, Vizyon 2023, Kalkınma planları, hükümet 
programlarında yer alan faaliyetleri görevi dahilinde yürütmek ve raporlamak, 
9.Başkanlığın e-postasını takip etmek, 
10.Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yürütmek. 

Ayşe TURNA 
Ayla ÜNLÜ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Selda ÖZSAN Şb. Md. 1.Okul açılması, kapatılması, dönüştürülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
2.MEBBİS’te yer alan modüller ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
3.e-okul ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
4.Daire başkanlığınca teklif edilecek etüt projelerinin iş ve işlemlerini yürütmek, 
5.Yatırım programının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, 
6. Arsa ve binaların kira, satın alma, tahsis ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,  
7.Yapılan çalışmaların istatistiki verilerini tutmak, dosyalarını hazırlamak, 
konuyla ilgili toplantılara katılmak, sonucunu raporlamak, 
8.Yapılan çalışmalara ilişkin gerektiğinde bilgi notu ve istatistiki bilgileri 
hazırlamak ve sunmak, 
9.İş takvimi, Stratejik planlar, Vizyon 2023, Kalkınma planları, hükümet 
programlarında yer alan faaliyetleri görevi dahilinde yürütmek ve raporlamak, 
10.Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yürütmek. 

Halil YILMAZ 
Esma TAŞ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Esma TAŞ Görevli 
Öğretmen 

1.Okul açılması, kapatılması, dönüştürülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
2.MEBBİS’te yer alan modüller ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
3.e-okul ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
4.Daire başkanlığınca teklif edilecek etüt projelerinin iş ve işlemlerini yürütmek, 
5.Yatırım programının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, 
6.Arsa ve binaların kira, satın alma, tahsis ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,  
7.Yapılan çalışmaların istatistiki verilerini tutmak, dosyalarını hazırlamak, 
konuyla ilgili toplantılara katılmak, sonucunu raporlamak, 
8.Yapılan çalışmalara ilişkin gerektiğinde bilgi notu ve istatistiki bilgileri 
hazırlamak ve sunmak, 
9.İş takvimi, Stratejik planlar, Vizyon 2023, Kalkınma planları, hükümet 
programlarında yer alan faaliyetleri görevi dahilinde yürütmek ve raporlamak, 
10.Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yürütmek. 
 

Selda ÖZSAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Semra DEMİR Şb. Md. 1.Program türü, alan ve dal açılması ve kapatılması teklifleri ile ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek, 
2.Program türü, alan ve dal ile ilgili MEBBİS ve e-okul işlemlerini yürütmek, 
3.Program türü, alan ve dal ile ilgili vatandaş ve kurum/kuruluşlardan gelen 
görüş ve talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
4.Program türü, alan ve dal açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları 
belirlemeye yönelik çalışmaları yürütmek, 
5.Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine ilişkin daire başkanlığı görevi 
kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek, 
6.Yapılan çalışmaların istatistiki verilerini tutmak, dosyalarını hazırlamak, 
konuyla ilgili toplantılara katılmak, sonucunu raporlamak, 
7.Yapılan çalışmalara ilişkin gerektiğinde bilgi notu ve istatistiki bilgileri 
hazırlamak ve sunmak, 
8.İş takvimi, Stratejik planlar, Vizyon 2023, Kalkınma planları, hükümet 
programlarında yer alan faaliyetleri görevi dahilinde yürütmek ve raporlamak, 
9.Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yürütmek.  

Erhan NERGİZ 
Süheyla SÖKMENER 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Erhan NERGİZ Görevli 
Öğretmen 

1.Program türü, alan ve dal açılması ve kapatılması teklifleri ile ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek, 
2.Program türü, alan ve dal ile ilgili MEBBİS ve e-okul işlemlerini yürütmek, 
3.Program türü, alan ve dal ile ilgili vatandaş ve kurum/kuruluşlardan gelen 
görüş ve talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
4.Program türü, alan ve dal açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları 
belirlemeye yönelik çalışmaları yürütmek, 
5.Genel Müdürlüğün K-Q TSE-ISO-EN-9001:2015 kalite yönetim sistemi 
çalışmalarında iç tetkik çalışmalarını yürütmek, 
6.Bilgi edinme mecralarından ( CİMER, CİMER ENTEGRASYON, MEBİM) gelen 
talep, şikâyet, görüş ve isteklere yanıt verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, 

Semra DEMİR 
Süheyla SÖKMENER 
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7.Yapılan çalışmaların istatistiki verilerini tutmak, dosyalarını hazırlamak, 
konuyla ilgili toplantılara katılmak, sonucunu raporlamak, 
8.Yapılan çalışmalara ilişkin gerektiğinde bilgi notu ve istatistiki bilgileri 
hazırlamak ve sunmak, 
9.İş takvimi, Stratejik planlar, Vizyon 2023, Kalkınma planları, Hükümet 
programlarında yer alan faaliyetleri görevi dahilinde yürütmek ve raporlamak, 
10.Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yürütmek.  
 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Süheyla SÖKMENER  Şef 1.Program türü, alan ve dal açılması ve kapatılması teklifleri ile ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek,  
2.Program türü, alan ve dal ile ilgili MEBBİS ve e-okul işlemlerini yürütmek, 
3.Program türü, alan ve dal ile ilgili vatandaş ve kurum/kuruluşlardan gelen 
görüş ve talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
4.Program türü, alan ve dal açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları 
belirlemeye yönelik çalışmaları yürütmek, 
5.Daire Başkanlığının kırtasiye ve taşınır malzemelerinin teminine yönelik iş ve 
işlemleri yürütmek, 
6.Yapılan çalışmaların istatistiki verilerini tutmak, dosyalarını hazırlamak, 
konuyla ilgili toplantılara katılmak, sonucunu raporlamak, 
7.Yapılan çalışmalara ilişkin gerektiğinde bilgi notu ve istatistiki bilgileri 
hazırlamak ve sunmak, 
8.İş takvimi, Stratejik planlar, Vizyon 2023, Kalkınma planları, Hükümet 
programlarında yer alan faaliyetleri görevi dahilinde yürütmek ve raporlamak, 
9.Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yürütmek.  

 
Semra DEMİR  
Erhan NERGİZ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Halil YILMAZ  Görevli Uzm. 
Öğretmen 

1.Pansiyon açılması, kapatılması, dönüştürülmesi ve kapasite değişikliklerine 
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
2.Pansiyon açılması, kapatılması ve kapasite değişikliği ile ilgili MEBBİS-Devlet 
Kurumları Modülü işlemlerini yürütmek, 
3.Okul bünyesinde uygulama oteli açılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
4.Başkanlığın Haftalık Faaliyet Raporunun hazırlanması ve ilgili birime 
gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
5.Yapılan çalışmaların istatistiki verilerini tutmak, dosyalarını hazırlamak, 
konuyla ilgili toplantılara katılmak, sonucunu raporlamak, 
6.Yapılan çalışmalara ilişkin gerektiğinde bilgi notu ve istatistiki bilgileri 
hazırlamak ve sunmak, 
7.İş takvimi, Stratejik planlar, Vizyon 2023, Kalkınma planları, Hükümet 
programlarında yer alan faaliyetleri görevi dahilinde yürütmek ve raporlamak, 
8.Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yürütmek.  

 
Selda ÖZSAN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Necla TOPLAOĞLU Görevli Uzm. 
Öğretmen 

1.Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu, Öncelikli Dönüşüm 
Programı, Strateji Belgeleri, …Yılı Programı, Stratejik Plan İzleme ve İş 
Takviminde yer alan ve Daire Başkanlığını ilgilendiren eylem veya faaliyetlerin 
ilgili birimlere teklifi, takibi ve raporlama iş ve işlemlerini yürütmek, 
2.Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve bunların eğitimi 
desteklemelerini sağlayacak tedbirleri almak, 
3.OECD, AB, UNESCO, BM vb. uluslararası kuruluşların raporlarının incelenmesi, 
Başkanlığın görev alanındaki görüşlerin yazılması  ile ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek, 
4.Genel Müdürlüğün K-Q TSE-ISO-EN-9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
çalışmalarını yürütmek, 
5.Bilgi edinme mecralarından ( CİMER, CİMER ENTEGRASYON, MEBİM) gelen 
talep, şikâyet, görüş ve isteklere yanıt verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, 
6.Yapılan çalışmaların istatistiki verilerini tutmak, dosyalarını hazırlamak, 
konuyla ilgili toplantılara katılmak, sonucunu raporlamak, 
7.Yapılan çalışmalara ilişkin gerektiğinde bilgi notu ve istatistiki bilgileri 
hazırlamak ve sunmak, 
8.İş takvimi, Stratejik planlar, Vizyon 2023, Kalkınma planları, Hükümet 
programlarında yer alan faaliyetleri görevi dahilinde yürütmek ve raporlamak, 
9.Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yürütmek.  

Nurhayat CANATAN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Nurhayat CANATAN  Görevli 
Uzman 
Öğretmen 

1.Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının eğitim ortamları ve diğer 
eklentilerinin ihtiyaç analizleri ve standart mimari yerleşim planlarının 
hazırlanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek, 
2.Genel Müdürlüğün K-Q TSE-ISO-EN-9001:2015 kalite yönetim sistemi 
çalışmalarını yürütmek,  
3.Okul adı değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
4.Yapılan çalışmaların istatistiki verilerini tutmak, dosyalarını hazırlamak, 
konuyla ilgili toplantılara katılmak, sonucunu raporlamak, 
5.Yapılan çalışmalara ilişkin gerektiğinde bilgi notu ve istatistiki bilgileri 
hazırlamak ve sunmak, 
6.İş takvimi, Stratejik planlar, Vizyon 2023, Kalkınma planları, Hükümet 
programlarında yer alan faaliyetleri görevi dahilinde yürütmek ve raporlamak, 
7.Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yürütmek.  

Necla TOPLAOĞLU 
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

DAİRE BAŞKANLIĞI 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Yusuf ÇİDEM Daire Başkanı a) Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri ile 
ilgili ölçme ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek, 
b) Temel öğrenme kazanımları doğrultusunda öğrencilerin başarısını izlemek ve 
değerlendirmek, 
c) Öğrencilerin okula devam-devamsızlık ve örgün eğitim dışına çıkma oranlarını 
izlemek ve değerlendirmek, 
ç) Mezunların iş gücü piyasasına katılımlarını izlemek ve değerlendirmek, 
d) Öğrencilerin yükseköğretime geçişini izlemek ve değerlendirmek, 
e) Öğretim programları ve materyalleri, eğitim araçları ve teknolojisinin 
kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek, 
f) Uygulanan projeler ve protokolleri izlemek ve değerlendirmek, 
g) Genel Müdürlük bilgi dosyasını, daire başkanlıklarıyla koordineli olarak 
hazırlamak ve güncel olarak bulundurulmasını sağlamak, 
ğ) Genel Müdürlük görev alanına ilişkin istatistikleri tutmak, 
h) Okul ve kurumlarda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personel ile diğer kişi, 
kurum ve kuruluşlar tarafından Bakanlık aleyhine açılan davalarla ilgili Hukuk 
Müşavirliğince talep edilen bilgi ve belgeleri ilgili birimlere göndermek, 
ı) İzleme ve değerlendirme sonuçları hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek, 
i) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile 
diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları ilgili 
birimlerle koordineli olarak yerine getirmek, 
j) Genel müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 
 

1. Öncelik: Belma 
GÜNGÖR 
2. Öncelik: Süleyman 
AKGÜL 
3. Öncelik: Recep 
ALTIN 
4. Öncelik: İsmail 
GÜLER 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Abdullah Mesud 
GÜNDÜZ 

Bilgisayar 
İşletmeni 

1) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görevli yönetici, öğretmen 
ve diğer personel ile diğer kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından Bakanlık 
aleyhine açılan davalarla ilgili Hukuk Müşavirliğince talep edilen bilgi ve 
belgeler ile savunmaya esas görüş yazısı hazırlayarak ilgili birimlere 
göndermek.  

2) Mahkeme kararları, idari para cezaları vb. nedenlere bağlı olarak yapılan 
ödemeler sonucunda kamu zararı olup olmadığının tespiti ve sorumlulardan 
tahsili ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, 

3) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda meydana gelen adli ve idari 
olaylar nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kişilerin tazminat taleplerini 
ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirerek sonucu ilgililerine bildirmek, 

4) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlar ile buralarda görev yapan 
yönetici, öğretmen ve diğer hizmet personeli hakkında Genel 
Müdürlüğümüze gelen şikâyet dilekçelerini inceleyerek işlem yapılmak üzere 
ilgili birimlere göndermek, 

5) Genel Müdürlüğümüze bağlı okullardan Özel Program ve Proje Uygulayan 
Eğitim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre Proje Okulu olarak faaliyet 
gösteren okullara yönetici görevlendirilmesi ve öğretmen ataması ile ilgili iş 
ve işlemleri yürütmek,  

6) Genel Müdürlüğümüzün diğer birimleri ile koordineli olarak Proje Okullarının 
belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

7) Proje Okulları tarafından hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Raporlarını 
analiz ederek sonuçları hakkında ilgilileri bilgilendirmek, 

8) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Yasin ARSLAN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Ali ARDIÇ Öğretmen 1) Öğretim programları ve materyalleri ile ilgili süreçleri izlemek ve 
değerlendirmek, 

2) Eğitim araçları ve teknolojisinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve 
değerlendirmek, 

3) Genel Müdürlüğümüz haftalık faaliyet raporunu hazırlayarak Strateji 
Geliştirme Başkanlığı’na göndermek. 

4) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Nilgün PADIR 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Aslı DEMİRCAN Milli Eğitim 
Uzmanı 

1) Genel Müdürlük görev alanına ilişkin istatistikleri tutmak, 
2) Temel öğrenme kazanımları doğrultusunda öğrencilerin başarısını izlemek ve 

değerlendirmek, 
3) Öğrencilerin okula devam-devamsızlık ve örgün eğitim dışına çıkma 

oranlarını izlemek ve değerlendirmek, 
4) Öğrencilerin yükseköğretime geçişini izlemek ve değerlendirmek, 
5) Genel Müdürlük bilgi dosyasını, daire başkanlıklarıyla koordineli olarak 

hazırlamak ve güncel olarak bulundurulmasını sağlamak, 
6) Genel Müdürlüğümüz istatistiklerinin yer aldığı “Mesleki ve Teknik 

Ortaöğretim İl Sayısal Verileri” kitaplarını hazırlamak,  
7) Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında devamsız öğrencilerin 

okula devamlarının sağlanması ve devamsızlık oranlarının azaltılması 
amacıyla il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurum müdürlükleri 
tarafından il genelinde yapılan çalışmaları izlemek ve değerlendirmek, 

8) İl/ilçe ve okul/kurum müdürlüklerince yürütülen mesleki eğitimin tanıtılması, 
mesleki eğitime yönlendirme ve rehberlik çalışmalarını izlemek ve 
değerlendirmek, 

9) Üst politika belgelerinde yer alan performans göstergelerine ilişkin verileri 
temin etmek.  

10) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Emel BAKIRKAYA 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Ayşe İYİGÜN Şube Müdürü 1) Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri 
ile ilgili ölçme ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek, 

2) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görev yapan yönetici, 
öğretmen ve diğer personelin; özlük hakları, atama/görevlendirme, yer 
değiştirme vb. konulara ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasında 
Bakanlığımızın ilgili birimleri ile işbirliği yapmak; Valiliklerin belirtilen 
konulardaki mevzuatın uygulanmasında tereddüt ettikleri hususlara ilişkin 
görüş yazısı hazırlamak, 

3) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görevlendirilmesine ihtiyaç 
duyulan ilkokul mezunu usta öğreticiler için valiliklerden gelen 
görevlendirme taleplerini inceleyerek sonucunu ilgili valiliğe bildirmek, 

4) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda alanlar itibariyle norm 
kadro hesabına esas ders yükünün belirlenmesi ile ilgili mevzuatın 
uygulanmasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada birliğin 
sağlanması için Bakanlık görüş yazısı hazırlayarak ilgili valiliklere bildirmek, 

5) Raylı Sistemler Teknolojisi alanı uzman/usta öğretici ihtiyacının belirlenerek 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletmek, 

6) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Yunus ABLAK 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Ayşim SEÇEN Öğretmen 1) Öğretim programları ve materyalleri ile ilgili süreçleri izlemek ve 
değerlendirmek. 

2) Eğitim araçları ve teknolojisinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve 
değerlendirmek. 

3) Sosyal etkinlikleri izlemek ve değerlendirmek. 
4) Araştırmacıların mesleki ve teknik eğitim ile ilgili araştırma taleplerini 

inceleme komisyonu üyesi olarak görev yapmak. 
5) Kalite Yönetim Kurulu Asil Üyesi olarak Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek. 
6) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Ali ARDIÇ 

 
 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Emel BAKIRKAYA Milli Eğitim 
Uzman 

Yardımcısı 

1) MEB Stratejik Planı kapsamında Genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaları 
izlemek ve değerlendirmek. 

2) 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaları 
izlemek ve değerlendirmek. 

3) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları 
ile diğer üst politika belgeleri gereğince Daire Başkanlığını ilgilendiren 
eylem/faaliyetlerin ilgili birimlere teklifi, takibi ve raporlama iş ve işlemlerini 
yürütmek. 

4) 2016/21 sayılı Genelge doğrultusunda oluşturulan Okul-Sektör İşbirliğinde 
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu (MTOYK) çalışmalarını izlemek 
ve değerlendirmek. 

5) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Dönemsel Faaliyet Raporunu 
hazırlamak. 

6) Kalite Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iş ve 
işlemleri yürütmek. 

7) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Aslı DEMİRCAN 
Ayşim SEÇEN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Feridun SAKA Öğretmen 1) Mezunların iş gücü piyasasına katılımlarını izlemek ve değerlendirmek, 
2) e-Mezun web portalı ile ilgili iş ve işlemleri Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütmek; portalın günlük takibini yaparak 
işletilmesini sağlamak, 

3) e-Mezun web portalının mesleki ve teknik eğitim için taşıdığı önem 
konusunda ilgilileri bilgilendirmek ve portalın kamuoyundaki bilinirliğini 
artırmak amacıyla tanıtıcı faaliyetler yapmak, 

4) e-Mezun web portalından elde edilen verilere ilişkin yılda en az bir defa e-
Mezun izleme ve değerlendirme raporu hazırlamak, 

5) Uygulanan projeler ve protokolleri izlemek ve değerlendirmek,  
6) MEB-TÜİK Çalışma Grubu faaliyetlerinin koordinasyonu ile sekretarya 

hizmetlerini yürütmek, 
7) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Fikret YALIM 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Fikret YALIM Öğretmen 1) Mezunların iş gücü piyasasına katılımlarını izlemek ve değerlendirmek, 
2) e-Mezun web portalı ile ilgili iş ve işlemleri Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütmek; portalın günlük takibini yaparak 
işletilmesini sağlamak, 

3) e-Mezun web portalının mesleki ve teknik eğitim için taşıdığı önem 
konusunda ilgilileri bilgilendirmek ve portalın kamuoyundaki bilinirliğini 
artırmak amacıyla tanıtıcı faaliyetler yapmak, 

4) e-Mezun web portalından elde edilen verilere ilişkin yılda en az bir defa e-
Mezun izleme ve değerlendirme raporu hazırlamak, 

5) Uygulanan projeler ve protokolleri izlemek ve değerlendirmek,  
6) MEB-TÜİK Çalışma Grubu faaliyetlerinin koordinasyonu ile sekretarya 

hizmetlerini yürütmek, 
7) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Feridun SAKA 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Hanife ÖZDEMİR Bilgisayar 
İşletmeni 

1) Genel Müdürlük görev alanına ilişkin istatistikleri tutmak, 
2) Temel öğrenme kazanımları doğrultusunda öğrencilerin başarısını izlemek ve 

değerlendirmek, 
3) Öğrencilerin okula devam-devamsızlık ve örgün eğitim dışına çıkma 

oranlarını izlemek ve değerlendirmek, 
4) Öğrencilerin yükseköğretime geçişini izlemek ve değerlendirmek, 
5) Genel Müdürlük bilgi dosyasını, daire başkanlıklarıyla koordineli olarak 

hazırlamak ve güncel olarak bulundurulmasını sağlamak, 
6) Genel Müdürlüğümüz istatistiklerinin yer aldığı “Mesleki ve Teknik 

Ortaöğretim İl Sayısal Verileri” kitaplarını hazırlamak,  
7) Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında devamsız öğrencilerin 

okula devamlarının sağlanması ve devamsızlık oranlarının azaltılması 
amacıyla il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurum müdürlükleri 
tarafından il genelinde yapılan çalışmaları izlemek ve değerlendirmek, 

8) İl/ilçe ve okul/kurum müdürlüklerince yürütülen mesleki eğitimin tanıtılması, 
mesleki eğitime yönlendirme ve rehberlik çalışmalarını izlemek ve 
değerlendirmek, 

9) Üst politika belgelerinde yer alan performans göstergelerine ilişkin verileri 
temin etmek.  

10) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Aslı DEMİRCAN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

İrfan SUKAYA Bilgisayar 
İşletmeni 

1) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görevli yönetici, öğretmen 
ve diğer personel ile diğer kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından Bakanlık 
aleyhine açılan davalarla ilgili Hukuk Müşavirliğince talep edilen bilgi ve 
belgeler ile savunmaya esas görüş yazısı hazırlayarak ilgili birimlere 
göndermek.  

2) Mahkeme kararları, idari para cezaları vb. nedenlere bağlı olarak yapılan 
ödemeler sonucunda kamu zararı olup olmadığının tespiti ve sorumlulardan 
tahsili ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, 

3) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda meydana gelen adli ve idari 
olaylar nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kişilerin tazminat taleplerini 
ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirerek sonucu ilgililerine bildirmek, 

4) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlar ile buralarda görev yapan 
yönetici, öğretmen ve diğer hizmet personeli hakkında Genel 
Müdürlüğümüze gelen şikâyet dilekçelerini inceleyerek işlem yapılmak üzere 
ilgili birimlere göndermek, 

5) Genel Müdürlüğümüze bağlı okullardan Özel Program ve Proje Uygulayan 
Eğitim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre Proje Okulu olarak faaliyet 
gösteren okullara yönetici görevlendirilmesi ve öğretmen ataması ile ilgili iş 
ve işlemleri yürütmek,  

6) Genel Müdürlüğümüzün diğer birimleri ile koordineli olarak Proje Okullarının 
belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

7) Proje Okulları tarafından hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Raporlarını 
analiz ederek sonuçları hakkında ilgilileri bilgilendirmek, 

8) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Yasin ARSLAN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Mihriban EKİNCİ Şef 1) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görevli yönetici, öğretmen 
ve diğer personel ile diğer kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından Bakanlık 
aleyhine açılan davalarla ilgili Hukuk Müşavirliğince talep edilen bilgi ve 
belgeler ile savunmaya esas görüş yazısı hazırlayarak ilgili birimlere 
göndermek.  

2) Mahkeme kararları, idari para cezaları vb. nedenlere bağlı olarak yapılan 
ödemeler sonucunda kamu zararı olup olmadığının tespiti ve sorumlulardan 
tahsili ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, 

3) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda meydana gelen adli ve idari 
olaylar nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kişilerin tazminat taleplerini 
ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirerek sonucu ilgililerine bildirmek, 

4) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlar ile buralarda görev yapan 
yönetici, öğretmen ve diğer hizmet personeli hakkında Genel 
Müdürlüğümüze gelen şikâyet dilekçelerini inceleyerek işlem yapılmak üzere 
ilgili birimlere göndermek, 

5) Genel Müdürlüğümüze bağlı okullardan Özel Program ve Proje Uygulayan 
Eğitim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre Proje Okulu olarak faaliyet 
gösteren okullara yönetici görevlendirilmesi ve öğretmen ataması ile ilgili iş 
ve işlemleri yürütmek,  

6) Genel Müdürlüğümüzün diğer birimleri ile koordineli olarak Proje Okullarının 
belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

7) Proje Okulları tarafından hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Raporlarını 
analiz ederek sonuçları hakkında ilgilileri bilgilendirmek, 

8) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Yasin ARSLAN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Nilgün PADIR Öğretmen 1) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görevli yönetici, öğretmen 
ve diğer personel ile diğer kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından Bakanlık 
aleyhine açılan davalarla ilgili Hukuk Müşavirliğince talep edilen bilgi ve 
belgeler ile savunmaya esas görüş yazısı hazırlayarak ilgili birimlere 
göndermek.  

2) Mahkeme kararları, idari para cezaları vb. nedenlere bağlı olarak yapılan 
ödemeler sonucunda kamu zararı olup olmadığının tespiti ve sorumlulardan 
tahsili ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, 

3) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda meydana gelen adli ve idari 
olaylar nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kişilerin tazminat taleplerini 
ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirerek sonucu ilgililerine bildirmek, 

4) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlar ile buralarda görev yapan 
yönetici, öğretmen ve diğer hizmet personeli hakkında Genel 
Müdürlüğümüze gelen şikâyet dilekçelerini inceleyerek işlem yapılmak üzere 
ilgili birimlere göndermek, 

5) Öğretim programları ve materyalleri ile ilgili süreçleri izlemek ve 
değerlendirmek, 

6) Eğitim araçları ve teknolojisinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve 
değerlendirmek, 

7) Genel Müdürlüğümüz haftalık faaliyet raporunu hazırlayarak Strateji 
Geliştirme Başkanlığı’na göndermek. 

8) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Ali ARDIÇ 
Mihriban EKİNCİ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Türkan ŞİRİN Şef 1) Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri 
ile ilgili ölçme ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek, 

2) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görev yapan yönetici, 
öğretmen ve diğer personelin; özlük hakları, atama/görevlendirme, yer 
değiştirme vb. konulara ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasında 
Bakanlığımızın ilgili birimleri ile işbirliği yapmak; Valiliklerin belirtilen 
konulardaki mevzuatın uygulanmasında tereddüt ettikleri hususlara ilişkin 
görüş yazısı hazırlamak, 

3) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görevlendirilmesine ihtiyaç 
duyulan ilkokul mezunu usta öğreticiler için valiliklerden gelen 
görevlendirme taleplerini inceleyerek sonucunu ilgili valiliğe bildirmek, 

4) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda alanlar itibariyle norm 
kadro hesabına esas ders yükünün belirlenmesi ile ilgili mevzuatın 
uygulanmasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada birliğin 
sağlanması için Bakanlık görüş yazısı hazırlayarak ilgili valiliklere bildirmek, 

5) Raylı Sistemler Teknolojisi alanı uzman/usta öğretici ihtiyacının belirlenerek 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletmek, 

6) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Yeşim KILIÇ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Yasin ARSLAN Şef 1) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görevli yönetici, öğretmen 
ve diğer personel ile diğer kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından Bakanlık 
aleyhine açılan davalarla ilgili Hukuk Müşavirliğince talep edilen bilgi ve 
belgeler ile savunmaya esas görüş yazısı hazırlayarak ilgili birimlere 
göndermek.  

2) Mahkeme kararları, idari para cezaları vb. nedenlere bağlı olarak yapılan 
ödemeler sonucunda kamu zararı olup olmadığının tespiti ve sorumlulardan 
tahsili ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, 

3) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda meydana gelen adli ve idari 
olaylar nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kişilerin tazminat taleplerini 
ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirerek sonucu ilgililerine bildirmek, 

4) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlar ile buralarda görev yapan 
yönetici, öğretmen ve diğer hizmet personeli hakkında Genel 
Müdürlüğümüze gelen şikâyet dilekçelerini inceleyerek işlem yapılmak üzere 
ilgili birimlere göndermek, 

5) Genel Müdürlüğümüze bağlı okullardan Özel Program ve Proje Uygulayan 
Eğitim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre Proje Okulu olarak faaliyet 
gösteren okullara yönetici görevlendirilmesi ve öğretmen ataması ile ilgili iş 
ve işlemleri yürütmek,  

6) Genel Müdürlüğümüzün diğer birimleri ile koordineli olarak Proje Okullarının 
belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

7) Proje Okulları tarafından hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Raporlarını 
analiz ederek sonuçları hakkında ilgilileri bilgilendirmek, 

8) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Mihriban EKİNCİ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Yeşim KILIÇ Şef 1) Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri 
ile ilgili ölçme ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek, 

2) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görev yapan yönetici, 
öğretmen ve diğer personelin; özlük hakları, atama/görevlendirme, yer 
değiştirme vb. konulara ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasında 
Bakanlığımızın ilgili birimleri ile işbirliği yapmak; Valiliklerin belirtilen 
konulardaki mevzuatın uygulanmasında tereddüt ettikleri hususlara ilişkin 
görüş yazısı hazırlamak, 

3) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görevlendirilmesine ihtiyaç 
duyulan ilkokul mezunu usta öğreticiler için valiliklerden gelen 
görevlendirme taleplerini inceleyerek sonucunu ilgili valiliğe bildirmek, 

4) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda alanlar itibariyle norm 
kadro hesabına esas ders yükünün belirlenmesi ile ilgili mevzuatın 
uygulanmasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada birliğin 
sağlanması için Bakanlık görüş yazısı hazırlayarak ilgili valiliklere bildirmek, 

5) Raylı Sistemler Teknolojisi alanı uzman/usta öğretici ihtiyacının belirlenerek 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletmek, 

6) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Türkan ŞİRİN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Yunus ABLAK Şube Müdürü 1) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görevli yönetici, öğretmen 
ve diğer personel ile diğer kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından Bakanlık 
aleyhine açılan davalarla ilgili Hukuk Müşavirliğince talep edilen bilgi ve 
belgeler ile savunmaya esas görüş yazısı hazırlayarak ilgili birimlere 
göndermek.  

2) Mahkeme kararları, idari para cezaları vb. nedenlere bağlı olarak yapılan 
ödemeler sonucunda kamu zararı olup olmadığının tespiti ve sorumlulardan 
tahsili ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, 

3) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda meydana gelen adli ve idari 
olaylar nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kişilerin tazminat taleplerini 
ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirerek sonucu ilgililerine bildirmek, 

4) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlar ile buralarda görev yapan 
yönetici, öğretmen ve diğer hizmet personeli hakkında Genel 
Müdürlüğümüze gelen şikâyet dilekçelerini inceleyerek işlem yapılmak üzere 
ilgili birimlere göndermek, 

5) Genel Müdürlüğümüze bağlı okullardan Özel Program ve Proje Uygulayan 
Eğitim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre Proje Okulu olarak faaliyet 
gösteren okullara yönetici görevlendirilmesi ve öğretmen ataması ile ilgili iş 
ve işlemleri yürütmek,  

6) Genel Müdürlüğümüzün diğer birimleri ile koordineli olarak Proje Okullarının 
belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

7) Proje Okulları tarafından hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Raporlarını 
analiz ederek sonuçları hakkında ilgilileri bilgilendirmek, 

8) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Ayşe İYİGÜN 
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KALİTE GELİŞTİRME DAİRE 

BAŞKANLIĞI 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

İsmail GÜLER Daire Başkanı a) Okul ve kurumların akreditasyon faaliyetlerini yürütmek, 
b) Okullarda öz değerlendirme süreçlerini desteklemek ve okullara rehberlik yapmak, 
c) Okulları, belirli zaman aralıklarında kalite yönetim standartları doğrultusunda elde 
edilen izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, gerektiğinde sunulan kanıt belgelerini 
yerinde doğrulamak ve okullara bu yönde danışmanlık yapmak, 
ç) Mesleki ve teknik ortaöğretimin kalitesinin geliştirilmesine yönelik süreçleri, usul ve 
esasları belirlemek, 
d) Öğretmen, yönetici ve diğer hizmet personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu 
doğrultuda hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, 
e) Mesleki ve teknik ortaöğretimde kalite uygulamalarına ilişkin iyi örnekleri toplamak, 
paylaşıma açmak ve yaygınlaştırmak, 
f) Okullara kalite uygulamalarına ilişkin yıllık raporları hazırlatmak ve kamuoyu ile 
paylaşmak, 
g) Ulusal Referans Noktası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
ğ) Diğer ülkeler, Avrupa Birliği Kalite Güvence Referans Çerçevesi (EQARF) ve Mesleki 
Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi (EQAVET) ile ilgili iş ve 
işlemleri yürütmek, 
h) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin alan yeterlilikleri ile ilgili çalışmaları Öğretmen 
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirmek, 
ı) Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliğinde mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmaları 
planlamak ve yürütmek, 
i) Genel Müdürlüğün web sayfası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
j) Genel Müdürlük görev alanına giren konularda yazılı ve görsel basında çıkan yayınlarla 
ilgili olarak Genel Müdürü bilgilendirmek, 
k) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer 
üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle 
koordineli olarak yerine getirmek, 
l) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 
 

1. Öncelik: Şennur 
ÇETİN 
2. Öncelik: Mehmet 
Salih CANBAL 
3. Öncelik: Yusuf 
ÇİDEM 
4. Öncelik: Ertuğrul 
GEÇGİL 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Kadir Eren GÜLSOY 
 
 
 

Milli Eğitim 
Uzmanı 
 

1) Okul ve kurumların akreditasyon faaliyetlerini yürütmek 

2) Okullarda öz değerlendirme süreçlerini desteklemek ve okullara rehberlik 

yapmak 

3) Okulları, belirli zaman aralıklarında kalite yönetim standartları doğrultusunda 

elde edilen izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, gerektiğinde sunulan 

kanıt belgelerini yerinde doğrulamak ve okullara bu yönde danışmanlık 

yapmak 

4) Mesleki ve teknik ortaöğretimin kalitesinin geliştirilmesine yönelik süreçleri, 

usul ve esasları belirlemek 

5) Okullara kalite uygulamalarına ilişkin yıllık raporları hazırlatmak ve kamuoyu 

ile paylaşmak 

6) Diğer ülkeler, Avrupa Birliği Kalite Güvence Referans Çerçevesi (EQARF) ve 

Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi 

(EQAVET) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

7) Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliğinde mesleki ve teknik eğitime yönelik 

çalışmaları planlamak ve yürütmek 

8) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları 

ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin 

çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek, 

9) Patent, faydalı model ve tasarım konularında çalışmalar yürütmek, 

 

Rahime AVŞAR  
Umut AÇIKGÖZ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Abdullah CANSIZ  
 
 

Şube Müdürü  Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının Kalite Yönetim Sistemine ilişkin 

belgelendirmeye yönelik (ISO 9001:2015) iş ve işlemleri yürütmek. 

 

Tuba ŞAVLUK 

 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek 
Personel 

Rahime AVŞAR 
 
 

Öğretmen   1)  Öğretmen, yönetici ve diğer hizmet personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve 
bu doğrultuda hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, 
2)  Okul ve kurumların akreditasyon faaliyetlerini yürütmek, 
3)  Okullarda öz değerlendirme süreçlerini desteklemek ve okullara rehberlik yapmak, 
4) Okulları, belirli zaman aralıklarında kalite yönetim standartları doğrultusunda       
elde edilen izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, gerektiğinde sunulan kanıt 
belgelerini yerinde doğrulamak ve okullara bu yönde danışmanlık yapmak, 
5)  Mesleki ve teknik ortaöğretimin kalitesinin geliştirilmesine yönelik süreçleri,  usul 
ve esasları belirlemek, 
6) Okullara kalite uygulamalarına ilişkin yıllık raporları hazırlatmak ve kamuoyu ile 
paylaşmak, 
7) Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliğinde mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmaları 
planlamak ve yürütmek, 
8)  Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer 
üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle 
koordineli olarak yerine getirmek, 
9)  Daire Başkanlığı ile ilgili CİMER başvuruları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

Kadir Eren 
GÜLSOY 

Umut 
AÇIKGÖZ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Umut AÇIKGÖZ 
 

Öğretmen  1) Okul ve kurumların akreditasyon faaliyetlerini yürütmek, 
2) Okullarda öz değerlendirme süreçlerini desteklemek ve okullara rehberlik 

yapmak, 
3) Okulları, belirli zaman aralıklarında kalite yönetim standartları 

doğrultusunda elde edilen izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, 
gerektiğinde sunulan kanıt belgelerini yerinde doğrulamak ve okullara bu 
yönde danışmanlık yapmak, 

4) Mesleki ve teknik ortaöğretimin kalitesinin geliştirilmesine yönelik süreçleri, 
usul ve esasları belirlemek, 

5) Mesleki ve teknik ortaöğretimde kalite uygulamalarına ilişkin iyi örnekleri 
toplamak, paylaşıma açmak ve yaygınlaştırmak, 

6) Okullara kalite uygulamalarına ilişkin yıllık raporları hazırlatmak ve kamuoyu 
ile paylaşmak, 

7) Ulusal Referans Noktası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
8) Daire Başkanlığı ile ilgili MEBİM ve CİMER başvuruları ile ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek, 
 

Kadir Eren GÜLSOY 
Rahime AVŞAR 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Tuba ŞAVLUK 
 
 

Öğretmen  1) Okullarda öz değerlendirme süreçlerini desteklemek ve okullara rehberlik 
yapmak 
2) Okulları, belirli zaman aralıklarında kalite yönetim standartları doğrultusunda 
elde edilen izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, gerektiğinde sunulan 
kanıt belgelerini yerinde doğrulamak ve okullara bu yönde danışmanlık yapmak 
3) Mesleki ve teknik ortaöğretimin kalitesinin geliştirilmesine yönelik süreçleri, 
usul ve esasları belirlemek 
4) Okullara kalite uygulamalarına ilişkin yıllık raporları hazırlatmak ve kamuoyu 
ile paylaşmak 
5) Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının Kalite Yönetim Sistemine ilişkin 
belgelendirmeye yönelik (ISO 9001:2015) iş ve işlemleri yürütmek 
6) Daire Başkanlığı ile ilgili MEBİM başvuruları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

 

Abdullah CANSIZ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Davut Yusuf ÖZEL 
 
 

Şef  1) Okul ve kurumların akreditasyon faaliyetlerini yürütmek,  
2) Okullarda öz değerlendirme süreçlerini desteklemek ve okullara rehberlik 

yapmak, 
3) Okulları, belirli zaman aralılarında kalite yönetim standartları doğrultusunda 

elde edilen izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, gerektiğinde sunulan 
kanıt belgelerini yerinde doğrulamak ve okullara bu yönde danışmanlık 
yapmak, 

4) Öğretmen, yönetici ve diğer hizmet personelinin eğitim ihtiyaçlarını 
belirlemek ve bu doğrultuda hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, 

5) Daire Başkanlığı ile ilgili CİMER başvuruları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
6) Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili her 

türlü yazıyı, ilgili mevzuatında belirtilen yazışma kurallarına uygun olarak 
DYS’de hazırlamak ve takibini yapmak. 

 

Nazlı ÇULHA  
Yasemin MIKCI 
Seda KARACABEY 

 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Nazlı CULHA 
 
 

Şef 1) Öğretmen, yönetici ve diğer hizmet personelinin eğitim ihtiyaçlarını 

belirlemek ve bu doğrultuda hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, 

2) Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili her 

türlü yazıyı, ilgili mevzuatında belirtilen yazışma kurallarına uygun olarak 

DYS’de hazırlamak ve takibini yapmak. 

 

Davut Yusuf ÖZEL 
Yasemin MIKCI 
Seda KARACABEY 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 
Yasemin MIKCI 
 
 

Bilgisayar 

İşletmeni  
1-Öğretmen, yönetici ve diğer hizmet personelinin eğitim ihtiyaçlarını 

belirlemek ve bu doğrultuda hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, 

2-Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili her 

türlü yazıyı, ilgili mevzuatında belirtilen yazışma kurallarına uygun olarak 

DYS’de hazırlamak ve takibini yapmak. 

Nazlı ÇULHA  

Davut Yusuf ÖZEL  

Seda KARACABEY 

 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

SEDA KARACABEY 
 
 

Bilgisayar 
İşletmeni  

1) Okul ve kurumların akreditasyon faaliyetlerini yürütmek. 

2) Okullarda öz değerlendirme süreçlerini desteklemek ve okullara rehberlik 

yapmak. 

3) Okulları, belirli zaman aralıklarında kalite yönetim standartları doğrultusunda 

elde edilen izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, gerektiğinde sunulan 

kanıt belgelerini yerinde doğrulamak ve okullara bu yönde danışmanlık 

yapmak 

4) Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının Kalite Yönetim Sistemine ilişkin 

belgelendirmeye yönelik (ISO 9001:2015) iş ve işlemleri yürütmek 

5) Öğretmen, yönetici ve diğer hizmet personelinin eğitim ihtiyaçlarını  

belirlemek ve bu doğrultuda hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, 

6) Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili her 

türlü yazıyı, ilgili mevzuatında belirtilen yazışma kurallarına uygun olarak 

DYS’de hazırlamak ve takibini yapmak. 

Davut Yusuf ÖZEL  
Nazlı ÇULHA 
Yasemin MIKCI 
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ÖĞRENCİ İŞLERİ VE SOSYAL 

ETKİNLİKLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Ertuğrul GEÇGİL Daire Başkanı a) Öğrencilerin okulla bütünleşmesini sağlayacak, aidiyet duygusu ve kurum kültürünü 
geliştirecek tedbirleri almak, 
b) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme ile 
ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, 
c) Okul ve kurumlardaki öğrencilerin yatılılık ve bursluluk uygulamalarıyla ilgili iş ve 
işlemleri yürütmek, 
ç) Ulusal ve uluslararası alanda yapılacak bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 
alanlarda; öğrenci kulübü, toplum hizmeti çalışmaları ve bu kapsamdaki diğer sosyal 
etkinliklerin usul ve esaslarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, 
d) Yurt dışından gelen ve mesleki ve teknik ortaöğretimde öğrenim görecek öğrencilerle 
ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
e) Öğrencilerin yurt dışında gördükleri öğrenimlerinin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri 
programlar ve öğretim materyalleri daire başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek, 
f) Ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
g) Öğrencilere verilecek belgeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
ğ) Okul sağlığı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
h) e-Okul, e-Burs, MEBBİS gibi Bakanlığa ait bilişim sistemlerinde yer alan iş ve işlemleri 
ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek, 
ı) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve Bakanlık Ölçme, Değerlendirme 
ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapmak, 
i) Öğrencilerin katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
j) Okul ve kurumlarla ilgili Bakanlık aleyhine açılan kayıt-kabul, nakil ve geçiş, devam-
devamsızlık, sınav ve benzeri davalarla ilgili Hukuk Müşavirliğince talep edilen bilgi ve 
belgeleri ilgili birimlere göndermek, 
k) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer 
üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle 
koordineli olarak yerine getirmek, 
l) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

1. Öncelik: Süleyman 
AKGÜL 
2. Öncelik: Şennur 
ÇETİN 
3. Öncelik: Belma 
GÜNGÖR 
4. Öncelik: Recep 
ALTIN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Mehmet Ali ADAK Şube Müdürü 1) 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

2) Öğrencilerin alana ve dala geçiş süreci ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

3) Güzel sanatlar ve spor lisesi öğrencileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

4) Mesleki yönlendirme süreci ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

5) Özel eğitim gerektiren öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

6) Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığına DYS üzerinden gelen 

evrakların görev tanımlarına göre koordinasyonlarını yapmak, 

7) Görev alanına giren konularla ilgili e-Okul, e-Burs, MEBBİS gibi Bakanlığa ait 

bilişim sistemlerinde yer alan iş ve işlemleri ilgili birimlerin koordinesinde 

yürütmek, 

8) Görev alanı kapsamında okul ve kurumlarla ilgili Bakanlık aleyhine açılan 

davalarla ilgili olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilen bilgi 

ve belgeleri ilgili birimlere göndermek, 

9) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları 

ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları 

ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek, 

10) Görev,  yetki ve sorumluluklarını Anayasa, kanun, yönetmelik ve diğer 

düzenleyici işlemlere uygun olarak zamanında yerine getirmek, 

11) Genel Müdür/Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Semra APİŞ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Semra APİŞ Şube Müdürü 1) Öğrencilerin okulla bütünleşmesini sağlayacak, aidiyet duygusu ve kurum 
kültürünü geliştirecek tedbirleri almak, 

2) Eğitim ve öğretim mevzuatına ilişkin yazılara görüş oluşturmak, 
3) Beceri eğitimi/staj uygulamalarına yönelik süreçleri takip etmek, 
4) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde tereddüt edilen hususlara 

görüş oluşturmak, 
5) Kamu Denetçiliği Kurumu, Dilekçe Komisyonu Başkanlığı gibi birimlerden 

gelen yazıları inceleyerek görüş oluşturmak, 
6) Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığına DYS üzerinden gelen 

evrakların görev tanımlarına göre koordinasyonlarını yapmak, 
7) Görev alanına giren konularla ilgili e-Okul, e-Burs, MEBBİS gibi Bakanlığa ait 

bilişim sistemlerinde yer alan iş ve işlemleri ilgili birimlerin koordinesinde 
yürütmek, 

8) Görev alanı kapsamında okul ve kurumlarla ilgili Bakanlık aleyhine açılan 
davalarla ilgili olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilen 
bilgi ve belgeleri ilgili birimlere göndermek, 

9) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları 
ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin 
çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek, 

10) Görev,  yetki ve sorumluluklarını Anayasa, kanun, yönetmelik ve diğer 
düzenleyici işlemlere uygun olarak zamanında yerine getirmek, 

11) Genel Müdür/Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Mehmet Ali ADAK 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Refik OLGUN Şube Müdürü 1) Öğrencilerin okulla bütünleşmesini sağlayacak, aidiyet duygusu ve kurum 
kültürünü geliştirecek tedbirleri almak, 

2) Ulusal ve uluslararası alanda yapılacak bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve 
sportif alanlarda; öğrenci kulübü, toplum hizmeti çalışmaları ve bu 
kapsamdaki diğer sosyal etkinliklerin usul ve esaslarını belirlemek ve 
uygulanmasını sağlamak, 

3) Sosyal ortaklarla imzalanan proje ve protokoller dâhilinde yapılması 
planlanan sosyal ve kültürel etkinlikler ile dezavantajlı bireylere yönelik 
düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

4) e-Okul, MEBBİS, gibi Bakanlığa ait bilişim sistemlerinde yer alan görev 
alanıyla ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek, 

5) Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığına DYS üzerinden gelen 
evrakların görev tanımlarına göre koordinasyonlarını yapmak, 

6) Bakanlık dışı birimlerce bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda 
tüm okulların katılımıyla düzenlenmesi planlanan faaliyet izin başvurularının 
incelenerek cevaplanmasını sağlamak, 

7)  Mesleki tanıtım, rehberlik ve yönlendirme süreci ile ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek, 

8) Görev alanı ile ilgili dokümanları arşivlemek, okullardan gelen etkinliklere 
yönelik bilgileri toplayarak raporlamak, 

9) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile 
diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları 
ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek, 

10) Görev,  yetki ve sorumluluklarını Anayasa, kanun, yönetmelik ve diğer 
düzenleyici işlemlere uygun olarak zamanında yerine getirmek, 

11) Toplantı, çalıştay, seminer vb. konularla ilgili dokuman ve görüş oluşturularak 
katılım sağlamak, gerekli görülmesi halinde raporlayarak ilgili birimlerin 
bilgilendirilmesi ile sonucun uygulamalara yansıtılması iş ve işlemlerin 
yürütmek, 

12) Genel Müdür/Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

M. Ali ADAK 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Hülya KILIÇARSLAN Öğretmen 1) Öğrencilerin katıldığı bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda 
yapılan faaliyetler ile öğrenci kulübü faaliyetlerinin bilgilerinin girildiği e-Okul 
Sosyal Etkinlikler modülü ile ilgili işlemleri takip etmek,  

2) Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen sosyal etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri 
takip etmek, 

3) Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda yürütülecek olan sosyal etkinliklere 
ilişkin faaliyet onaylarının verilmesi süreçlerini takip etmek, talep yazılarını 
incelemek, onaya hazır hale getirmek, 

4) Görev alanı ile ilgili dokümanları arşivlemek, okullardan gelen etkinliklere 
yönelik bilgileri toplayarak raporlamak, 

5) e-Okul, MEBBİS, gibi Bakanlığa ait bilişim sistemlerinde yer alan görev 
alanıyla ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek, 

6) Toplantı, çalıştay, seminer vb. konularla ilgili dokuman ve görüş 
oluşturularak katılım sağlamak, gerekli görülmesi halinde raporlayarak ilgili 
birimlerin bilgilendirilmesi ile sonucun uygulamalara yansıtılması iş ve 
işlemlerin yürütmek, 

7) Görev alanıyla ilgili gelen telefonları cevaplamak, 
8) Amirlerince verilen benzer görevleri yürütmek.  

İlkay ARSLAN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

AYŞE ŞAHİNER Öğretmen 1) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları 
ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin 
çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek, 

2) Okul ve kurumlardaki öğrencilerin protokol bursları ile ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek, 

3) Özel kurum veya kuruluşlarla imzalanan protokoller çerçevesinde burs 
verilmesi kararlaştırılan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

4) Görev alanı ile ilgili dokümanları arşivlemek, okullardan gelen etkinliklere 
yönelik bilgileri toplayarak raporlamak, 

5) e-Okul, MEBBİS, gibi Bakanlığa ait bilişim sistemlerinde yer alan görev 
alanıyla ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek, 

6) Toplantı, çalıştay, seminer vb. konularla ilgili dokuman ve görüş oluşturularak 
katılım sağlamak, gerekli görülmesi halinde raporlayarak ilgili birimlerin 
bilgilendirilmesi ile sonucun uygulamalara yansıtılması iş ve işlemlerin 
yürütmek, 

7) Görev alanıyla ilgili gelen telefonları cevaplamak, 
8) Amirlerince verilen benzer görevleri yürütmek.  

Hülya AYDEMİR 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Pınar MARDİN 
YILMAZ 

Milli Eğitim 
Uzmanı 

1) Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı görev ve sorumlulukları 
kapsamında; araştırma yapmak, sunum ve rapor hazırlamak, 

2) Süreci takip ederek iyileştirilmesi konusunda araştırmalar yapmak,  
3) Konuyla ilgili hazırlanan ya da hazırlanmakta olan proje süreçleri ile ilgili iş ve 

işlemleri takip etmek,  
4) Görev alanı kapsamında okul ve kurumlarla ilgili Bakanlık aleyhine açılan 

davalarla ilgili olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilen 
bilgi ve belgeleri ilgili birimlere göndermek, 

5) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları 
ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin 
çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek, 

6) Görev,  yetki ve sorumluluklarını Anayasa, kanun, yönetmelik ve diğer 
düzenleyici işlemlere uygun olarak zamanında yerine getirmek, 

7) Toplantı, çalıştay, seminer vb. konularla ilgili dokuman ve görüş oluşturularak 
katılım sağlamak, gerekli görülmesi halinde raporlayarak ilgili birimlerin 
bilgilendirilmesi ile sonucun uygulamalara yansıtılması iş ve işlemlerin 
yürütmek, 

8) Genel Müdür/Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Esra KIRKIL 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Esra KIRKIL Milli Eğitim 
Uzman 
Yardımcısı 

1) Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı görev ve sorumlulukları 
kapsamında; araştırma yapmak, sunum ve rapor hazırlamak, 

2) Süreci takip ederek iyileştirilmesi konusunda araştırmalar yapmak,  
3) Konuyla ilgili hazırlanan ya da hazırlanmakta olan proje süreçleri ile ilgili iş ve 

işlemleri takip etmek,  
4) Görev alanı kapsamında okul ve kurumlarla ilgili Bakanlık aleyhine açılan 

davalarla ilgili olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilen 
bilgi ve belgeleri ilgili birimlere göndermek, 

5) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları 
ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin 
çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek, 

6) Görev,  yetki ve sorumluluklarını Anayasa, kanun, yönetmelik ve diğer 
düzenleyici işlemlere uygun olarak zamanında yerine getirmek, 

7) Toplantı, çalıştay, seminer vb. konularla ilgili dokuman ve görüş oluşturularak 
katılım sağlamak, gerekli görülmesi halinde raporlayarak ilgili birimlerin 
bilgilendirilmesi ile sonucun uygulamalara yansıtılması iş ve işlemlerin 
yürütmek, 

8) Genel Müdür/Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Pınar MARDİN 
YILMAZ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Meral ARSLAN  Şef 1) Okula kayıt kontenjanlarının oluşturulması, 
2) İşletmelerde Beceri Eğitimi modülü ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, 
3) Yoğunlaştırılmış eğitim kapsamına giren iş ve işlemlerin yürütülmesi, 
4) Öğrenci nakilleri ve not girişleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, 
5) 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 

ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
6) e-Okul,  MEBBİS gibi Bakanlığa ait bilişim sistemlerinde yer alan görev 

alanıyla ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek, 
7) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları 

ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin 
çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek, 

8) Görev,  yetki ve sorumluluklarını Anayasa, kanun, yönetmelik ve diğer 
düzenleyici işlemlere uygun olarak zamanında yerine getirmek, 

9) Toplantı, çalıştay, seminer vb. konularla ilgili dokuman ve görüş oluşturularak 
katılım sağlamak, gerekli görülmesi halinde raporlayarak ilgili birimlerin 
bilgilendirilmesi ile sonucun uygulamalara yansıtılması iş ve işlemlerin 
yürütmek, 

10) Genel Müdür/Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Hüseyin YILDIZ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Kıymet TÜRKBEN  Şef 1) 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
2) Öğrencilerin alana ve dala geçiş süreci ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
3) Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
4) Kalite geliştirme süreçlerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek, 
5) Mesleki yönlendirme [Genel Yetenek Test Bataryası (GYBT)] süreci ile ilgili iş 

ve işlemleri yürütmek, 
6) e-Okul, MEBBİS, gibi Bakanlığa ait bilişim sistemlerinde yer alan görev 

alanıyla ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek, 
7) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları 

ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin 
çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek, 

8) Görev,  yetki ve sorumluluklarını Anayasa, kanun, yönetmelik ve diğer 
düzenleyici işlemlere uygun olarak zamanında yerine getirmek, 

9) Toplantı, çalıştay, seminer vb. konularla ilgili dokuman ve görüş oluşturularak 
katılım sağlamak, gerekli görülmesi halinde raporlayarak ilgili birimlerin 
bilgilendirilmesi ile sonucun uygulamalara yansıtılması iş ve işlemlerin 
yürütmek, 

10) Genel Müdür/Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

1. Öncelik: Hidayet 
KARAOSMANOĞLU,  
 
2. Öncelik: Hülya 
AYDEMİR 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Hidayet 
KARAOSMANOĞLU 

Şef 1) Okul ve kurumlardaki öğrencilerin yatılılık ve bursluluk uygulamalarıyla ilgili 
iş ve işlemleri yürütmek, 

2) Yurt dışından gelen ve mesleki ve teknik ortaöğretimde öğrenim görecek 
geçici koruma altındaki öğrenciler de dahil olmak üzere yabancı uyruklu 
öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

3) Özel kurum veya kuruluşlarla imzalanan protokoller çerçevesinde burs 
verilmesi kararlaştırılan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

4) Ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
5) e-Okul, e-Burs, MEBBİS gibi Bakanlığa ait bilişim sistemlerinde yer alan görev 

alanı ile ilişkili iş ve işlemleri ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek, 
6) Görev alanı kapsamında okul ve kurumlarla ilgili Bakanlık aleyhine açılan 

davalarla ilgili olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilen 
bilgi ve belgeleri ilgili birimlere göndermek, 

7) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları 
ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin 
çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek, 

8) Görev,  yetki ve sorumluluklarını Anayasa, kanun, yönetmelik ve diğer 
düzenleyici işlemlere uygun olarak zamanında yerine getirmek, 

9) Toplantı, çalıştay, seminer vb. konularla ilgili dokuman ve görüş oluşturularak 
katılım sağlamak, gerekli görülmesi halinde raporlayarak ilgili birimlerin 
bilgilendirilmesi ile sonucun uygulamalara yansıtılması iş ve işlemlerin 
yürütmek, 

10) Genel Müdür/Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

1. Öncelik: Hülya 
AYDEMİR 

2. Öncelik: Kıymet 
TÜRKBEN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

ORHAN ERGÜN Şef 1) Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı görev ve sorumlulukları 
kapsamında; Bilgi Edinme, CİMER, MEBİM 444 0 632, MEBBİS CİMER 
başvurularının ilgili personelle işbirliğinde değerlendirilerek cevaplanmasını 
sağlamak, 

2) Haftalık Faaliyet Raporları ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek. 
3) e-Okul, e-Burs, MEBBİS gibi Bakanlığa ait bilişim sistemlerinde görev alanı ile 

ilişkili iş ve işlemleri ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek, 
4) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları 

ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin 
çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek, 

5) Görev,  yetki ve sorumluluklarını Anayasa, kanun, yönetmelik ve diğer 
düzenleyici işlemlere uygun olarak zamanında yerine getirmek, 

6) Toplantı, çalıştay, seminer vb. konularla ilgili dokuman ve görüş oluşturularak 
katılım sağlamak, gerekli görülmesi halinde raporlayarak ilgili birimlerin 
bilgilendirilmesi ile sonucun uygulamalara yansıtılması iş ve işlemlerin 
yürütmek, 

7) Genel Müdür/Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 
8) Görev alanı kapsamında Bakanlık aleyhine açılan davalarla ilgili olarak Hukuk 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilen bilgi ve belgeleri ilgili birimlere 
göndermek, 

9) Genel Müdür/Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

1. Öncelik: Kıymet 
TÜRKBEN 

2. Öncelik: Meral 
ARSLAN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

AHMET GÜRÜN Şef 1) Görev alanı kapsamında okul ve kurumlarla ilgili Bakanlık aleyhine açılan 
davalarla ilgili olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilen 
bilgi ve belgeleri ilgili birimlere göndermek, 

2) Yurt dışından gelen ve mesleki ve teknik ortaöğretimde öğrenim görecek 
öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

3) Öğrencilerin yurt dışında gördükleri öğrenimlerinin denkliğine ilişkin iş ve 
işlemleri programlar ve öğretim materyalleri daire başkanlığı ile koordineli 
olarak yürütmek, 

4) İşletmelerde beceri eğitimi/staj mevzuatı ile ilgili gelen yazıları cevaplamak, 
5) Tamamlayıcı ve telafi eğitimine yönelik yazıları cevaplamak, 
6) e-Okul, MEBBİS gibi Bakanlığa ait bilişim sistemlerinde yer alan görev alanıyla 

ilişkili iş ve işlemleri ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek, 
7) Görev,  yetki ve sorumluluklarını Anayasa, kanun, yönetmelik ve diğer 

düzenleyici işlemlere uygun olarak zamanında yerine getirmek, 
8) Toplantı, çalıştay, seminer vb. konularla ilgili dokuman ve görüş 

oluşturularak katılım sağlamak, gerekli görülmesi halinde raporlayarak ilgili 
birimlerin bilgilendirilmesi ile sonucun uygulamalara yansıtılması iş ve 
işlemlerin yürütmek, 

9) İlişkilendirildiği telefon/telefonlar vasıtasıyla Öğrenci İşleri ve Sosyal 
Etkinlikler Daire Başkanlığı görev alanına giren konulardaki aramalara ya da 
e-Postalara usulüne uygun olarak cevap verilmesi veya ilgisine 
yönlendirilmesi, 

10) Yakınında çalan ve ilgilisinin o an cevap veremediği aramalarda arayanın 
bilgilendirilmesi, yönlendirmesi ya da cevap verilmesi.  

11) Evrak kayıt ve dosyalamaya ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi. 
12) Genel Müdür/Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Hülya AYDEMİR 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

FULYA AKTÜRK Teknisyen 1) Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı görev ve sorumlulukları 
kapsamında; öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve 
başarı değerlendirme ile ilgili e-Okul, MEBBİS gibi Bakanlığa ait bilişim 
sistemlerinde yer alan iş ve işlemleri görevlendirilen personel ve ilgili 
birimlerin koordinesinde yürütmek, 

2) Görev alanı kapsamında okul ve kurumlarla ilgili Bakanlık aleyhine açılan 
davalarla ilgili olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilen 
bilgi ve belgeleri ilgili birimlere göndermek, 

3) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları 
ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin 
çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek, 

4) Görev,  yetki ve sorumluluklarını Anayasa, kanun, yönetmelik ve diğer 
düzenleyici işlemlere uygun olarak zamanında yerine getirmek, 

5) Toplantı, çalıştay, seminer vb. konularla ilgili dokuman ve görüş oluşturularak 
katılım sağlamak, gerekli görülmesi halinde raporlayarak ilgili birimlerin 
bilgilendirilmesi ile sonucun uygulamalara yansıtılması iş ve işlemlerin 
yürütmek, 

6) İlişkilendirildiği telefon/telefonlar vasıtasıyla Öğrenci İşleri ve Sosyal 
Etkinlikler Daire Başkanlığı görev alanına giren konulardaki aramalara ya da 
e-Postalara usulüne uygun olarak cevap verilmesi veya ilgisine 
yönlendirilmesi, 

7) Yakınında çalan ve ilgilisinin o an cevap veremediği aramalarda arayanın 
bilgilendirilmesi, yönlendirmesi ya da cevap verilmesi.  

8) Evrak kayıt ve dosyalamaya ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi. 
9) Genel Müdür/Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Nihal UĞURLU 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

İLKAY ARSLAN Şef 1) Öğrencilerin katıldığı bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 
alanlarda yapılan faaliyetler ile öğrenci kulübü faaliyetlerinin bilgilerinin 
girildiği e-Okul Sosyal Etkinlikler modülü ile ilgili işlemleri takip etmek,  

2) e-Okul, MEBBİS, gibi Bakanlığa ait bilişim sistemlerinde yer alan görev 
alanıyla ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek, 

3) Görev alanı kapsamında okul ve kurumlarla ilgili Bakanlık aleyhine açılan 
davalarla ilgili olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilen 
bilgi ve belgeleri ilgili birimlere göndermek, 

4) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem 
planları ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara 
ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek, 

5) Görev,  yetki ve sorumluluklarını Anayasa, kanun, yönetmelik ve diğer 
düzenleyici işlemlere uygun olarak zamanında yerine getirmek, 

6) Toplantı, çalıştay, seminer vb. konularla ilgili dokuman ve görüş 
oluşturularak katılım sağlamak, gerekli görülmesi halinde raporlayarak 
ilgili birimlerin bilgilendirilmesi ile sonucun uygulamalara yansıtılması iş 
ve işlemlerin yürütmek, 

7) Genel Müdür/Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Hülya KILIÇARSLAN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

NİHAL UĞURLU Şef 1. Özel eğitim öğrencileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
2. Öğrencilerin disipline yönelik iş ve işlemlerini yürütmek, 
3. Diploma, karne, işyeri açma belgesi düzenlemeye yönelik işlemleri yürütmek, 
4. Okul birincisi belirleme süreçlerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek, 
5. Görev,  yetki ve sorumluluklarını Anayasa, kanun, yönetmelik ve diğer 

düzenleyici işlemlere uygun olarak zamanında yerine getirmek, 
6. Toplantı, çalıştay, seminer vb. konularla ilgili dokuman ve görüş oluşturularak 

katılım sağlamak, gerekli görülmesi halinde raporlayarak ilgili birimlerin 
bilgilendirilmesi ile sonucun uygulamalara yansıtılması iş ve işlemlerin 
yürütmek, 

7. Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı görev alanına giren 
konulardaki e-Postalara usulüne uygun olarak cevap verilmesi veya ilgisine 
yönlendirilmesi, telefonların cevaplanması. 

8. Evrak kayıt ve dosyalamaya ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi. 
9. Genel Müdür/Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

İlkay ARSLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

HÜLYA AYDEMİR Bilgisayar 
İşletmeni 

1. Okul ve kurumlardaki öğrencilerin protokol bursları ile ilgili iş ve 
işlemleri yürütmek, 

2. Özel kurum veya kuruluşlarla imzalanan protokoller çerçevesinde burs 
verilmesi kararlaştırılan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

3. e-Okul, e-Burs, MEBBİS gibi Bakanlığa ait bilişim sistemlerinde görev 
alanıyla ilişkili iş ve işlemleri yürütmek, 

4. Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem 
planları ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara 
ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek, 

5. Görev,  yetki ve sorumluluklarını Anayasa, kanun, yönetmelik ve diğer 
düzenleyici işlemlere uygun olarak zamanında yerine getirmek, 

6. Toplantı, çalıştay, seminer vb. konularla ilgili dokuman ve görüş 
oluşturularak katılım sağlamak, gerekli görülmesi halinde raporlayarak 
ilgili birimlerin bilgilendirilmesi ile sonucun uygulamalara yansıtılması iş 
ve işlemlerin yürütmek, 

7. Genel Müdür/Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

1. Öncelik: Hidayet 
KARAOSMANOĞLU 

2. Öncelik Ahmet 
GÜRÜN   

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

HÜSEYİN YILDIZ Şef 1. Öğrencilerin devamsızlık ve sorumluluk ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, 
yazılarına cevap vermek, mevzuatını takip etmek,  

2. İlişik kesme, açık öğretim kurumları geçiş işleri MESEM geçiş işleri ile ilgili iş 
ve işlemleri takip etmek, yazılarına cevap vermek, mevzuatını takip etmek,  

3. Yeni açılan okullar/alanlar/dallar DYS sisteme kayıt işlerini yürütmek, 
4. e-Okul, MEBBİS, gibi Bakanlığa ait bilişim sistemlerinde yer alan görev 

alanıyla ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek. 
5. Genel Müdür/Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 
 

Nihal UGURLÜ 
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PROGRAMLAR VE ÖĞRETİM 

MATERYALLERİ DAİRE 

BAŞKANLIĞI 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Mehmet Salih 
CANBAL 

Daire Başkanı a) İş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak mesleki ve teknik eğitimle ilgili 
öğretim programlarını hazırlamak veya hazırlatmak, 
b)Hazırlanan öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerini Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığına sunmak, 
c) Modüller, ders kitapları, yardımcı kitaplar, elektronik kitap ve ders içerik 
standartlarını belirlemek, 
ç) Modüller, ders kitapları, yardımcı kitaplar, elektronik kitaplar ve ders içeriklerini 
hazırlamak veya hazırlatmak, 
d) Ders kitapları ve eğitim araç-gereçleri ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları 
yapmak, hazırlanan/hazırlatılan ders kitaplarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına 
sunmak, 
e) Öğretim programlarını uluslararası kıyaslanabilirliğe hazır hâle getirmek, 
f) Hazırlanan taslak meslek standartları ve ulusal yeterliliklere ilişkin görüş bildirmek, 
g) Alan ve dallara göre ölçülebilir/değerlendirilebilir kazanımları tanımlamak, 
ğ) Yurt dışında yaşayan vatandaşların öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri ile 
ilgili taleplerini karşılamak, 
h) Europass sertifika eklerini düzenlemek, 
ı) Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında bugüne kadar uygulanan mesleki ve 
teknik öğretim programlarını elektronik ortama aktararak bilgi bankası oluşturmak, 
i) Yurt dışında görülen öğrenimin denkliğine ilişkin program içeriklerinin 
değerlendirilmesini sağlamak, 
j) Öğretim kapsamına alınacak veya çıkarılacak alan ve dalları belirlemek, 
k) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer 
üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle 
koordineli olarak yerine getirmek. 
l) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

1. Öncelik: Süleyman 
AKGÜL 
2. Öncelik: Recep 
ALTIN 
3. Öncelik: İsmail 
GÜLER 
4. Öncelik: Şennur 
ÇETİN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Celalettin BAKIR  Şube Müdürü 1) Daire Başkanlığının mesleki eğitim merkezlerine (MEM) ait (İkinci grupta yer 
alan alan/dalların) iş ve işlemlerini yürütmek. 

2) Daire Başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, planlama, 
uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 

3) Yapılacak çalışmalar ile ilgili komisyon oluşturma onaylarını almak, alınan 
onayların ilgili birimlere duyuru yazışmalarını yapmak.  

4) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon 
çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, gerektiğinde komisyon 
çalışmalarına katılmak. 

5) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve 
tablolarını düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı 
teslim etmek. 

6) Hazırlanan/Geliştirilen öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinin son 
kontrollerini yaparak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderilmesi 
işlemleri yapmak. 

7) Öğretim Programları, Haftalık Ders Çizelgeleri vb. ait Kurul Kararlarının 
Valiliklere ve ilgili birimlere duyurusunu yapmak. 

8) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
9) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme 

ile ilgili iş ve işlemleri diğer personel ile koordineli şekilde yürütmek. 
10) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına 

uygun olarak cevaplamak. 
11) Daire başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi 

notu, komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK 

sektör komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 

14) Daire başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, 
Performans çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, 

Ali Murat KARA 
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hizmet envanteri yönetim sistemi,  kalkınma planları gibi politika belgeleri 
ile ilgili çalışmaları yürütmek. 

15) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 
çalışmaları kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve 
çalışma raporlarını hazırlamak.  

16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen 
telefon ve e-postalara cevap vermek. 

17) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmektir. 

18) İkinci Gruptan sorumlu şube müdürü olarak tarafınıza sorumluluğu verilen 
grup koordinatörü ve alan/dallardan sorumlu personelin çalışmalarını 
yürüttüğü alan dalların takibi, denetimi ve kontrolüne yönelik iş ve işlemleri 
yapmak. 

19) İş piyasasında meydana gelen değişim ve gelişmelere göre yeni açılacak 
alan/dallarla ilgili araştırma, analiz ve değerlendirmeler yaparak 
hazırlanacak programları belirlemek, raporlaştırmak ve başkanlığa sunmak. 

20) Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel 
Amaçları” na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim 
Araçları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini 
sağlamak, 

21) Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planında yer 
alan ve Başkanlığımız sorumluluğunda olan faaliyet ve tedbirlerle ilgili iş ve 
işlemleri koordine etmek, izleme dönemlerinde veri tabanına 
gerçekleşmelerle ilgili bilgilerin girişlerini sağlamak, takibini yapmak ve 
öncelik raporlarına son halini vererek başkanlığa sunmak. 

22) Bakanlığımızca/Genel Müdürlüğümüzce/Başkanlığımızca duyurulmasına 
ihtiyaç duyulan konuların imza karşılığında başkanlık personeline 
duyurusunu yapmak. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Ali Murat KARA Şube Müdürü 1) Daire Başkanlığının mesleki eğitim merkezlerine (MEM) ait (Birinci grupta 
yer alan alan/dalların) iş ve işlemlerini yürütmek. 

2) Daire Başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, planlama, 
uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 

3) Yapılacak çalışmalar ile ilgili komisyon oluşturma onaylarını almak, alınan 
onayların ilgili birimlere duyuru yazışmalarını yapmak.  

4) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon 
çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, gerektiğinde komisyon 
çalışmalarına katılmak. 

5) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve 
tablolarını düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı 
teslim etmek. 

6) Hazırlanan/Geliştirilen öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinin 
son kontrollerini yaparak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderilmesi 
işlemleri yapmak. 

7) Öğretim Programları, Haftalık Ders Çizelgeleri vb. ait Kurul Kararlarının 
Valiliklere ve ilgili birimlere duyurusunu yapmak. 

8) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
9) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama 

arşivleme ile ilgili iş ve işlemleri diğer personel ile koordineli şekilde 
yürütmek. 

10)Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına 
uygun olarak cevaplamak. 

11)Daire başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek 
bilgi notu, komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 

12)Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13)Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK 

sektör komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 

 Celalettin BAKIR 
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14)Daire başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, 
Performans çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, 
hizmet envanteri yönetim sistemi,  kalkınma planları gibi politika belgeleri 
ile ilgili çalışmaları yürütmek. 

15)Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 
çalışmaları kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve 
çalışma raporlarını hazırlamak.  

16)Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon 
ve e-postalara cevap vermek. 

17)Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmektir. 

18)Birinci Gruptan sorumlu şube müdürü olarak tarafınıza sorumluluğu verilen 
grup koordinatörü ve alan/dallardan sorumlu personelin çalışmalarını 
yürüttüğü alan dalların takibi, denetimi ve kontrolüne yönelik iş ve işlemleri 
yapmak. 

19)İş piyasasında meydana gelen değişim ve gelişmelere göre yeni açılacak 
alan/dallarla ilgili araştırma, analiz ve değerlendirmeler yaparak 
hazırlanacak programları belirlemek, raporlaştırmak ve başkanlığa sunmak. 

20)Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel 
Amaçları” na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim 
Araçları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini 
sağlamak, 

21)Bakanlığımız/Genel Müdürlüğümüz ile kamu ve özel kurum ve kuruluşları 
arasında imzalanan eğitimde işbirliğine yönelik protokollerde Başkanlığımız 
görev alanına giren hususların takibini yapmak, ilgili hususlara yönelik 
hazırladığı raporu Daire Başkanına sunmak ve yapılacak çalışmalar hakkında 
başkanlığın ilgili personeline konuya ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapmak. 
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22)Genel Müdürlüğün ana ve ek hizmet binalarında Başkanlığımıza tahsis 
edilen kısım ve katlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uygunsuzlukları 
rapor ederek başkanlığa sunmak.  

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Bilgen KERKEZ 
 

Milli Eğitim 
Uzmanı 

1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip 

etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile 

alanlarında uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği 
yapmak, 

 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri 
bildirim vermek. 

2) Öğretim Programı Hazırlama; 
 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları 

belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme 

konusunda eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 

  Ertuğrul KURHAN 
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 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak, 
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına 
sunulacak şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini 
almak, 

 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 
 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 

hazırlamak, 
 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim 

programları hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 
 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 

4) Öğretim Programlarını Uygulama; 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri 

belirlemek ve yayımlamak, 
 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara 

göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program 

dokümanlarını yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve 

öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere 

eğitim vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) 

kapsamını çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
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 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi 
sayfalarına göre yazılmasını sağlamak, 

 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel 
ve Özel Amaçları” na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve 
Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol 
edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol 
edilmesini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini 
sağlamak ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri 

değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri 

materyallere yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve 
tabloları düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim 
etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, 
inceleme, planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları 
yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata 
uygun olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon 
çalışmalarına katılmak. 
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11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama 
arşivleme ile ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde 
yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, 
Performans çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, 
hizmet envanteri yönetim sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika 
belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek 
bilgi notu, komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon 
ve e-postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
MYK sektör komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına 
uygun olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla 
ulaşan talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi 
içerisinde cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel 
Müdürlük tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, 
toplantı sonrası raporunu hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını 
hazırlamak, hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki 
değişim ve gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını 
sağlamak. 
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24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 
çalışmaları kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve 
çalışma raporlarını hazırlamak.  
25) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı gereği Öğretmenlik Alanları, 
Atama ve Ders Okutma Esasları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
26) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 
 

 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Fatma Gözalan 
ÇİÇEK  

Milli Eğitim 
Uzmanı 

 

1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 
 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 

 Gökçen DEMİRCİ 
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 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme konusunda 
eğitim vermek.   

 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak, 
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

 3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına 
sunulacak şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 
 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 

hazırlamak, 
 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 

hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 
 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 

4) Öğretim Programlarını Uygulama; 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 

yayımlamak, 
 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
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 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 
çerçevesini ve formatını oluşturmak, 

 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 
göre yazılmasını sağlamak, 

 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 
na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
• 7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve 
tabloları düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
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13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
26) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı gereği Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders 
Okutma Esasları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Aysun 
ÖZORHAN  

 
Öğretmen 

 

1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 
 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme konusunda 

eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak, 
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 

 Leyla DEMİR 
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 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 
 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 

hazırlamak, 
 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 

hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 
 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 

4) Öğretim Programlarını Uygulama; 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 

yayımlamak, 
 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 
na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak, 
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 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
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18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
26) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı gereği Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders 
Okutma Esasları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Ayşegül 
BUGÜNER  

 
Öğretmen 

 

1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 
 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme konusunda 

eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak, 
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Süleyman BİLGİN 
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 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 
hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 
hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 
4) Öğretim Programlarını Uygulama; 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 
yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 
na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak, 



103 
 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
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18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
26) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı gereği Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders 
Okutma Esasları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

 Dilek AYDOSLU  
Eğitim 

Uzmanı 
 

1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 
 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme konusunda 

eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak, 
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

  
Gülnur İNAN 
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 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 
hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 
hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 
4) Öğretim Programlarını Uygulama; 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 
yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 
na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak, 
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 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
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18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
26) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı gereği Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders 
Okutma Esasları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Emine Selcen 
BEKMEZCİ  

Öğretmen 
 

1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 
 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme konusunda 

eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak, 
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Gülay SARI 
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 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 
hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 
hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 
4) Öğretim Programlarını Uygulama; 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 
yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 
na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak, 
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 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
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18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
26) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı gereği Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders 
Okutma Esasları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Erdoğan 
ÖZDEMİR  

 
Öğretmen 

 

1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 
 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme konusunda 

eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak, 
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Hasan GENCER 
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 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 
hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 
hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 
4) Öğretim Programlarını Uygulama; 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 
yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 
na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak, 
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 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
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18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
26) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı gereği Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders 
Okutma Esasları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Ertuğrul 
KURHAN  

 
Öğretmen 

 

1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 
 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme konusunda 

eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak, 
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Bilgen KERKEZ 
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 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 
hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 
hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 
4) Öğretim Programlarını Uygulama; 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 
yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 
na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak, 
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 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
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18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
26) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı gereği Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders 
Okutma Esasları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Esra AKSOYLAR  Öğretmen 
 

1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 
 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme konusunda 

eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak, 
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 

 Nurullah TÜRKER 
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 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 
 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 

hazırlamak, 
 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 

hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 
 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 

4) Öğretim Programlarını Uygulama; 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 

yayımlamak, 
 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 
na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak, 
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 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
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18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
26) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı gereği Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders 
Okutma Esasları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Fatih HAZAN  Öğretmen 
 
 

1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 
 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme konusunda 

eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak, 
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Özgür TULİS 
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 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 
hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 
hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 
4) Öğretim Programlarını Uygulama; 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 
yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 
na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak, 
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 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
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18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
26) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı gereği Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders 
Okutma Esasları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Feyzullah 
Volkan 

KOYUNCU  

 
Öğretmen 

 

1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 
 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme 

konusunda eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak, 
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına 
sunulacak şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Hülya DEMİRYÜREK 
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 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 
hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim 
programları hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 
4) Öğretim Programlarını Uygulama; 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 
yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel 
Amaçları” na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim 
Araçları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini 
sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol 
edilmesini sağlamak, 
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 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri 

değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve 
tabloları düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri 
yönetim sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları 
yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi 
notu, komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
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16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK 
sektör komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası 
raporunu hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 
26) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı gereği Öğretmenlik Alanları, Atama ve 
Ders Okutma Esasları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

 Filiz USGURLU Öğretmen 
 

Öğretim programlarının, haftalık ders çizelgelerinin ve program dokümanlarının dil ve 
anlatım yönünden incelemek ve düzeltmelerini yapmak. 
1) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 

 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere dil ve anlatım 
açısından eğitim vermek, 

 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde dil ve anlatım açısından 
rehberlik etmek, 

 Materyallerin/Bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyallerinin incelenmesine yardımcı olmak. 
2) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Uygulama sonucunda dil ve anlatım açısından eğitimcilerden gelen görüş ve 
önerileri değerlendirmek, 

 Değerlendirme sonucunda dil ve anlatım açısından gerekli görülen görüş ve 
önerileri materyallere yansıtmak. 

3) Görevli olduğu daire başkanlığında dil ve anlatım yönüyle yürütülen işler ile ilgili 
araştırma, inceleme, planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları 
yapmak. 
4) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
5) Bireysel öğrenme materyali inceleme komisyon çalışmalarına katılmak. 
6) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
7) Çalışma grubu üyeleri ile işbirliği halinde çalışmak. 
8) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
9) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile ilgili 
iş ve işlemleri diğer personel ile koordineli şekilde yürütmek. 

 Neşe Can TÜRK 
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10) Daire başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
11) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
12) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
13) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
14) Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili faaliyetlere ilişkin haftalık faaliyet raporunu 
haftanın son iş günü mesai bitimine kadar hazırlayarak Başkanlığa sunmak. 
15) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

 Gökçen 
DEMİRCİ 

Öğretmen 
 

1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 

 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme 

konusunda eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak,  
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına 
sunulacak şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Fatma Gözalan 
ÇİÇEK 
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 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 
hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim 
programları hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 
4) Öğretim Programlarını Uygulama; 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 
yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel 
Amaçları” na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol 
edilmesini sağlamak, 



137 
 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri 

değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve 
tabloları düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri 
yönetim sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları 
yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi 
notu, komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
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16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK 
sektör komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası 
raporunu hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Gülay SARI  Öğretmen 
 

1) Öğretim programlarının, haftalık ders çizelgelerinin ve program dokümanlarının dil 
ve anlatım yönünden incelemek ve düzeltmelerini yapmak. 
2) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 

 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere dil ve anlatım 
açısından eğitim vermek, 

 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde dil ve anlatım açısından 
rehberlik etmek, 

 Materyallerin/Bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyallerinin incelenmesine yardımcı olmak. 
3) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Uygulama sonucunda dil ve anlatım açısından eğitimcilerden gelen görüş ve 
önerileri değerlendirmek, 

 Değerlendirme sonucunda dil ve anlatım açısından gerekli görülen görüş ve 
önerileri materyallere yansıtmak. 

4) Görevli olduğu daire başkanlığında dil ve anlatım yönüyle yürütülen işler ile ilgili 
araştırma, inceleme, planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları 
yapmak. 
5) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
6) Bireysel öğrenme materyali inceleme komisyon çalışmalarına katılmak. 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Çalışma grubu üyeleri ile işbirliği halinde çalışmak. 
9) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
10) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri diğer personel ile koordineli şekilde yürütmek. 

 Emine Selcen 
BEKMEZCİ 



140 
 

11) Daire başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
12) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
13) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
14) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
15) Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili faaliyetlere ilişkin haftalık faaliyet raporunu 
haftanın son iş günü mesai bitimine kadar hazırlayarak Başkanlığa sunmak. 
16) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Gülnur İNAN   
Öğretmen 

 

 • 1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 

 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme 

konusunda eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak,  
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Dilek AYDOSLU 
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 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 
hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 
hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 
4) Öğretim Programlarını Uygulama; 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 
yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 
na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak, 



143 
 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
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18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Hasan GENCER  Öğretmen 
 

 • 1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 

 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme 

konusunda eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak,  
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına 
sunulacak şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Erdoğan ÖZDEMİR 
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 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 
hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim 
programları hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 
4) Öğretim Programlarını Uygulama; 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 
yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel 
Amaçları” na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol 
edilmesini sağlamak, 
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 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri 

değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve 
tabloları düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri 
yönetim sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları 
yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi 
notu, komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
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16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK 
sektör komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası 
raporunu hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Hatice İNCE   
Öğretmen 

 

 • 1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 

 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme 

konusunda eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak,  
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Mehmet BAL 
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 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 
hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 
hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 
4) Öğretim Programlarını Uygulama; 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 
yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 
na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak, 
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 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
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18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Hikmiye 
HOCAOĞLU  

 
Öğretmen 

 

 • 1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 

 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme 

konusunda eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak,  
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Yüksel SELVİ 
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 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 
hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 
hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 
4) Öğretim Programlarını Uygulama; 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 
yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 
na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak, 
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 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
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18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

 Hülya 
DEMİRYÜREK 

 
Öğretmen 

 

 1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 

 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme 

konusunda eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak,  
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

Feyzullah Volkan 
KOYUNCU 
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 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 
hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 
hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 
4) Öğretim Programlarını Uygulama; 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 
yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 
na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak, 
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 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
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18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Kazım KARAGÖZ  Öğretmen 
 

1) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
2) Görev alanıyla ilgili taslak, şema, form, kroki, teknik resim ve benzeri çizimleri ve modelleri 

standartlarına uygun olarak ayrıntılı bir şekilde hazırlamak. 
3) Tüm alanlara ait ders, modül, bireysel öğretim materyali istatistiklerini hazırlamak, 

istatistiklere ait gerekli grafik ve diyagramlarını hazırlamak. 
4) Daire başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans çalışmaları, 

bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim sistemi (HEYS), 
kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 

5) Daire başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, komisyon 
raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 

6) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun olarak 
cevaplamak. 

7) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları kapsamında 
gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını hazırlamak.  

8) Bakanlığımız www.megep.meb.gov.tr adresi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
9) Tüm alanlara ait Öğretim Programları, Haftalık Ders Çizelgeleri, Kurul Kararları vb. diğer 

dokümanların tutanaklarını teslim almak, www.megep.meb.gov.tr adresinde yayımlamak,  
10) Tüm alanlara ait bireysel öğrenme materyallerinin www.megep.meb.gov.tr adresinde 

yayımlamak. 
11) Daire Başkanlığı istatistiksel verilerini, yayımlanan dokümanlarını elektronik ortamda ya da 

yazılı olarak dosyalamak/arşivlemek. 
12) Daha önce öğretim yapılan öğretim programlarından dijital ortama aktarılmamış olanları 

dijital ortama aktararak dosyalamak. 
13) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir. 
 

 Ömer Faruk YILDIRIM 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Kısmet SARIHAN  Öğretmen 
 

1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 

 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme 

konusunda eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak,  
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Mehmet UÇUM 
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 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 
hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 
hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 
4) Öğretim Programlarını Uygulama; 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 
yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 
na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak, 
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 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
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18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

 Leyla DEMİR Öğretmen 
 

 1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 

 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme 

konusunda eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak,  
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Aysun ÖZORHAN 
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 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 
hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 
hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 
4) Öğretim Programlarını Uygulama; 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 
yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 
na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak, 
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 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
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18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Mehmet BAL  Öğretmen 
 

 1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 

 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme 

konusunda eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak,  
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Hatice İNCE 
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 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 
hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 
hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 
4) Öğretim Programlarını Uygulama; 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 
yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 
na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak, 
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 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
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18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Mehmet UÇUM  Öğretmen 
 

 1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 
 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 
 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 
 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 
 Yükseköğretim programlarını incelemek, 
 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 
 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 
 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 
 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 
 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 
2) Öğretim Programı Hazırlama; 

 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 
 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 
 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 
 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme 

konusunda eğitim vermek.   
 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 
 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 
 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak,  
 Programın açıklamalarını yazmak, 
 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 
 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Kısmet SARIHAN 
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 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 
hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 
hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 
4) Öğretim Programlarını Uygulama; 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 
yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 
 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 
 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 
 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 
 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 
na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak, 



176 
 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 
ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 
6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 
 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 
 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 
7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
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18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Neşe Can TÜRK  Öğretmen 
 

Öğretim programlarının, haftalık ders çizelgelerinin ve program dokümanlarının dil ve 
anlatım yönünden incelemek ve düzeltmelerini yapmak. 
1) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 

 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere dil ve anlatım 
açısından eğitim vermek, 

 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde dil ve anlatım açısından 
rehberlik etmek, 

 Materyallerin/Bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 
sağlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyallerinin incelenmesine yardımcı olmak. 
2) Öğretim Materyallerini Uygulama; 

 Uygulama sonucunda dil ve anlatım açısından eğitimcilerden gelen görüş ve 
önerileri değerlendirmek, 

 Değerlendirme sonucunda dil ve anlatım açısından gerekli görülen görüş ve 
önerileri materyallere yansıtmak. 

3) Görevli olduğu daire başkanlığında dil ve anlatım yönüyle yürütülen işler ile ilgili 
araştırma, inceleme, planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları 
yapmak. 
4) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
5) Bireysel öğrenme materyali inceleme komisyon çalışmalarına katılmak. 
6) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
7) Çalışma grubu üyeleri ile işbirliği halinde çalışmak. 
8) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
9) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile ilgili 
iş ve işlemleri diğer personel ile koordineli şekilde yürütmek. 

 Filiz USGURLU 
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10) Daire başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
11) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
12) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
13) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
14) Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili faaliyetlere ilişkin haftalık faaliyet raporunu 
haftanın son iş günü mesai bitimine kadar hazırlayarak Başkanlığa sunmak. 
15) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Nurullah 
TÜRKER  

Öğretmen 
 

1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 

 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 

 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 

 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 

 Yükseköğretim programlarını incelemek, 

 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 

 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 

 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 

 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 

 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 

2) Öğretim Programı Hazırlama; 
 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 

 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 

 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 

 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme 

konusunda eğitim vermek.   

 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 

 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 

 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak,  

 Programın açıklamalarını yazmak, 

 Program dokümanlarını hazırlamak. 

 Esra AKSOYLAR 
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3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 

 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 

hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 

hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 

4) Öğretim Programlarını Uygulama; 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 

yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 

 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 

 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 

 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 

 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 

 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 

 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
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 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 

na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 

Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 

sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 

ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 

6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 

 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 

 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 

7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
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14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Ömer Faruk 
YILDIRIM  

Öğretmen 
 
 

1) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
2) Görev alanıyla ilgili taslak, şema, form, kroki, teknik resim ve benzeri çizimleri ve 

modelleri standartlarına uygun olarak ayrıntılı bir şekilde hazırlamak. 
3) Tüm alanlara ait ders, modül, bireysel öğretim materyali istatistiklerini hazırlamak, 

istatistiklere ait gerekli grafik ve diyagramlarını hazırlamak. 
4) Daire başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 

çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri 
yönetim sistemi (HEYS), kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları 
yürütmek. 

5) Daire başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 

6) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 

7) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  

8) Bakanlığımız www.megep.meb.gov.tr adresi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
9) Tüm alanlara ait Öğretim Programları, Haftalık Ders Çizelgeleri, Kurul Kararları vb. 

diğer dokümanların tutanaklarını teslim almak, www.megep.meb.gov.tr adresinde 
yayımlamak,  

10)Tüm alanlara ait bireysel öğrenme materyallerinin www.megep.meb.gov.tr 
adresinde yayımlamak. 

11)Daire Başkanlığı istatistiksel verilerini, yayımlanan dokümanlarını elektronik 
ortamda ya da yazılı olarak dosyalamak/arşivlemek. 

12)Daha önce öğretim yapılan öğretim programlarından dijital ortama aktarılmamış 
olanları dijital ortama aktararak dosyalamak. 

13)Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmektir. 

 

 Kazım KARAGÖZ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Özgür TULİS  Öğretmen 
 

 1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 

 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 

 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 

 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 

 Yükseköğretim programlarını incelemek, 

 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 

 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 

 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 

 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 

 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 

2) Öğretim Programı Hazırlama; 
 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 

 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 

 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 

 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme 

konusunda eğitim vermek.   

 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 

 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 

 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak,  

 Programın açıklamalarını yazmak, 

 Program dokümanlarını hazırlamak. 

 Fatih HAZAN 
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3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 

 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 

hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 

hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 

4) Öğretim Programlarını Uygulama; 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 

yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 

 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 

 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 

 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 

 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 

 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 

 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
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 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 

na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 

Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 

sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 

ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 

6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 

 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 

 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 

7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
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14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Süleyman 
BİLGİN  

Öğretmen 
 

1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 

 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 

 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 

 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 

 Yükseköğretim programlarını incelemek, 

 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 

 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 

 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 

 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 

 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 

2) Öğretim Programı Hazırlama; 
 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 

 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 

 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 

 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme 

konusunda eğitim vermek.   

 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 

 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 

 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak,  

 Programın açıklamalarını yazmak, 

 Program dokümanlarını hazırlamak. 

 Ayşegül BUGÜNER 
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3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 

 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 

hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 

hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 

4) Öğretim Programlarını Uygulama; 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 

yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 

 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 

 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 

 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 

 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 

 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 

 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 
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 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 

na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 

Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 

sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 

ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 

6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 

 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 

 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 

7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
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14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Yasemin KOZAK  Öğretmen 
 

1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 

 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 

 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 

 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 

 Yükseköğretim programlarını incelemek, 

 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 

 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 

 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 

 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 

 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 

2) Öğretim Programı Hazırlama; 
 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 

 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 

 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 

 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme 

konusunda eğitim vermek.   

 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 

 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 

 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak,  

 Programın açıklamalarını yazmak, 

 Ayşegül BUGÜNER 
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 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 

 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 

hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 

hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 

4) Öğretim Programlarını Uygulama; 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 

yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 

 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 

 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 

 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 

 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 

 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
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 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 

 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 

na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 

Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 

sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 

ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 

6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 

 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 

 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 

7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
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13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Yüksel SELVİ  Öğretmen 
 

1) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme; 
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri takip etmek, 

 Ulusal meslek standartlarını incelemek, 

 Ulusal Yeterlilikleri incelemek, 

 Uluslararası, ulusal ve bölgesel iş dünyası verilerini incelemek, 

 Yükseköğretim programlarını incelemek, 

 İzleme, değerlendirme ve araştırma raporlarını incelemek, 

 İhtiyaç duyulan alanlarda sektör ve meslek analizi yapmak, 

 İş piyasası ihtiyaç analizi sonuçlarını değerlendirmek, 

 İhtiyaç belirme çalışmalarında sektör ve üniversite temsilcileri ile alanlarında 

uzman meslek elemanları vb. ilgili taraflar ile iş birliği yapmak, 

 Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili görüş, öneri ve geri bildirim 

vermek. 

2) Öğretim Programı Hazırlama; 
 Program için toplanan verileri değerlendirmek, 

 İş piyasasındaki gelişmelere göre yeni hazırlanacak programları belirlemek, 

 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre programları 

güncellemek, 

 Program çalışmalarında görev alan öğretmenlere program geliştirme 

konusunda eğitim vermek.   

 Çerçeve Öğretim Programlarını güncellemek, 

 Yeni alanlarda Çerçeve Öğretim Programını hazırlamak, 

 Haftalık ders çizelgesini oluşturmak,  

 Programın açıklamalarını yazmak, 

 Hikmiye 
HOCAOĞLU 
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 Program dokümanlarını hazırlamak. 

3) Çerçeve öğretim programı ve eklerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulacak 
şekilde hazır hâle getirme; 

 Çerçeve öğretim programlarıyla ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak, 

 Gelen görüşleri programlara yansıtmak, 

 Kurul üyeleri ve program dairesi uzmanlarını bilgilendirici dokümanlar 

hazırlamak, 

 Kurul görüşmesinde ihtiyaç durumunda hazırlanan çerçeve öğretim programları 

hakkında Kurul Başkanı ve Üyelerini bilgilendirmek, 

 Onaylanan öğretim programlarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 

4) Öğretim Programlarını Uygulama; 
 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek ve 

yayımlamak, 

 Onaylanan öğretim programlarını uygulanmak üzere okullara göndermek, 

 Öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve program dokümanlarını 

yayına hazırlamak, 

 Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri 

bilgilendirmek, 

 Öğretim Programlarının uygulanmasını takip etmek. 

5) Öğretim Materyalleri Hazırlama; 
 Yazılacak ve geliştirilecek bireysel öğrenme materyallerini belirlemek, 

 Bireysel öğrenme materyali yazımında görev alacak öğretmenlere eğitim 

vermek, 

 Bireysel öğrenme materyali yazarlarına gerektiğinde rehberlik etmek, 

 Modüler öğretim materyallerinin (Bireysel öğrenme materyali) kapsamını 

çerçevesini ve formatını oluşturmak, 
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 Öğretim materyallerinin/ bireysel öğrenme materyali modül bilgi sayfalarına 

göre yazılmasını sağlamak, 

 Materyallerin/bireysel öğrenme materyalinin; mesleki, bilimsel ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanun’unda yer alan “Milli Eğitimin Genel ve Özel Amaçları” 

na uygunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 

Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kontrol edilmelerini sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin dil yönünden kontrol edilmesini 

sağlamak, 

 Materyallerin/ bireysel öğrenme materyalinin grafik düzenlemesini sağlamak 

ve yayıma hazırlamak,  

 Görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlamak. 

6) Öğretim Materyallerini Uygulama; 
 Materyallerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak, 

 Materyallerin uygulanmasına yönelik yönetici ve öğretmenleri bilgilendirmek, 

 Uygulama sonucunda eğitimcilerden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, 

 Değerlendirme sonucunda gerekli görülen görüş ve önerileri materyallere 

yansıtmak, 

7) Komisyon çalışmaları sonrasında; çalışma sonuçlarının istatistiki verileri ve tabloları 
düzenlemek, tutanak haline dönüştürerek ivedilikle Başkanlığı teslim etmek. 
8) Görevli olduğu daire başkanlığında yürütülen işler ile ilgili araştırma, inceleme, 
planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
9) Görevli olduğu birimde kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun 
olarak yürütmek. 
10) Öğretim programı ve yardımcı materyal hazırlıklarına ve komisyon çalışmalarına 
katılmak. 
11) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının dosyalama arşivleme ile 
ilgili iş ve işlemleri çalışma grubu üyeleri ile koordineli şekilde yürütmek. 
12) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak. 
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13) Ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
14) Daire Başkanlığının Şura çalışmaları, yıllık iş planı, yıllık iş takvimi, Performans 
çalışmaları, bütçe teklifleri, strateji belgesi ve eylem planları, hizmet envanteri yönetim 
sistemi (HEYS),  kalkınma planları gibi politika belgeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
15) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamındaki yazışmaları destekleyecek bilgi notu, 
komisyon raporu vb. dokümanları hazırlamak/hazırlatmak. 
16) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili olarak gelen telefon ve e-
postalara cevap vermek. 
17) Bilgi edinme kapsamında soruları cevaplamak. 
18) Meslek standardı ve ulusal yeterlilikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MYK sektör 
komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek. 
19) Yazışma, talep ve müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında mevzuatına uygun 
olarak cevaplamak. 
20) Genel Müdürlüğümüze/Başkanlığımıza elektronik posta ve dilekçe yoluyla ulaşan 
talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme vb. soruları süresi içerisinde 
cevaplandırmak, 
21) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak, toplantı sonrası raporunu 
hazırlamak ve hazırlanan raporu Başkanlığa sunmak. 
22) Sorumlu olduğu alan/dalların mesleki eğitim merkezi programlarını hazırlamak, 
hazırlanmasını sağlamak. 
23) Sorumlu olduğu alan/dallardaki çalışmalarında, diğer alan/dallardaki değişim ve 
gelişmeleri takip ederek gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 
24) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TS ISO EN 9001:2015 çalışmaları 
kapsamında gerekli dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak ve çalışma raporlarını 
hazırlamak.  
25) Genel müdür ve daire başkanları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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SOSYAL ORTAKLAR VE PROJELER 

DAİRE BAŞKANLIĞI 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Şennur ÇETİN Daire Başkanı a) Genel Müdürlük görev alanına giren konularda projeler planlamak, hazırlamak ve 
yürütmek, 
b) Yeni politika ve uygulamalarla ilgili projeler planlamak, hazırlamak ve yürütmek, 
c) Mesleki ve teknik eğitim alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri 
takip etmek, 
ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sosyal taraflarla iş birliği yaparak mesleki ve teknik 
eğitime yönelik projeler ve protokoller planlamak, hazırlamak ve yürütmek, 
d) Okul ve kurumların yürüttükleri proje ve protokolleri izlemek ve değerlendirmek, 
e) Okul ve kurumların proje ve protokol hazırlayıp uygulamalarına ilişkin iş ve 
işlemlerine rehberlik etmek, 
f) Meslek odaları ve iş dünyası temsilcilerinin proje ve protokol aracılığıyla mesleki ve 
teknik eğitim süreçlerine katılımını sağlamak, 
g) İlgili kamu kurumu, sektör ve sivil toplum örgütleri ile mesleki ve teknik eğitim 
alanında iş birliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 
ğ) Sosyal içermeye yönelik projeleri planlamak, hazırlamak ve yürütmek, 
h) Avrupa Birliği uyum süreci ile ilgili projeleri planlamak, hazırlamak ve yürütmek, 
ı) Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle mesleki ve teknik eğitim alanında işbirliği çalışmalarını 
planlamak ve yürütmek, 
i) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde mesleki ve teknik 
eğitime yönelik çalışmaları planlamak ve yürütmek, 
j) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer 
üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle 
koordineli olarak yerine getirmek, 
k) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 
 

1. Öncelik: Recep 
ALTIN 
2. Öncelik: İsmail 
GÜLER 
3. Öncelik: Ertuğrul 
GEÇGİL 
4. Öncelik: Süleyman 
AKGÜL 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Osman YALÇIN Şube 
Müdürü 

1) Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda projeler hazırlamak ve yürütmek,  
2) Genel Müdürlüğümüzce yürütülen ulusal ve uluslararası projelerin 

koordinasyonunu sağlamak, 
3) Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen anket/rapor vb. inceleyerek cevaplamak, 
4) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje ve protokol çalışmalarında görev 

almak, 
5) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili okullarımıza 

rehberlik hizmeti vermek,  
6) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 

yürütülen projelerin toplantılarına katılmak, 
7) Proje değerlendirme komitelerinde görev almak, 
8) Projelerin tematik izleme ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemlerini yapmak. 

Murat MİDAS 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Murat MİDAS Şube 
Müdürü 

1) Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda projeler hazırlamak ve yürütmek,  
2) Eğitim ve Öğretim 2020 Mesleki Eğitim Çalışma Grubu toplantılarına katılım 

sağlamak, 
3) Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen anket/rapor vb. inceleyerek cevaplamak, 
4) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje ve protokol çalışmalarında görev 

almak, 
5) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili okullarımıza 

rehberlik hizmeti vermek,  
6) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 

yürütülen projelerin toplantılarına katılmak, 
7) Proje değerlendirme komitelerinde görev almak, 
8) Projelerin tematik izleme ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemlerini yapmak. 

Osman YALÇIN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Kübra GÜZELYURT Millî Eğitim 
Uzmanı 

1) Eğitim-Sektör iş birliği toplantılarını planlamak, 
2) Protokol çalışmaları yapmak; sektör, okul/kurumlarca hazırlanan 

protokollere destek vermek; diğer kurumlarca hazırlanan protokollere görüş 
ve öneri sunmak ve protokol çalışmalarını izlemek, 

3) Eylem Planlarının hazırlanması ve yürütülmesi aşamalarında Bakanlığımızı 
temsilen görev almak, 

4) Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen anket/araştırmaları inceleyerek 
cevaplamak, 

5) Strateji Belgesi ile ilgili verilen görevleri yapmak, 
6) Ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında gelen Mutabakat Anlaşmalarını 

inceleyerek görüş vermek, 
7) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 

yürütülen projelerin toplantılarına katılmak. 

Hatice ÖKSÜZ 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Hatice ÖKSÜZ Millî Eğitim 
Uzmanı 

1) Eğitim-Sektör iş birliği toplantılarını planlamak, 
2) Protokol çalışmaları yapmak; sektör, okul/kurumlarca hazırlanan 

protokollere destek vermek; diğer kurumlarca hazırlanan protokollere 
görüş ve öneri sunmak ve protokol çalışmalarını izlemek, 

3) Eylem Planlarının hazırlanması ve yürütülmesi aşamalarında Bakanlığımızı 
temsilen görev almak, 

4) Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen anket/araştırmaları inceleyerek 
cevaplamak, 

5) Strateji Belgesi ile ilgili verilen görevleri yapmak, 
6) Ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında gelen Mutabakat Anlaşmalarını 

inceleyerek görüş vermek, 
7) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 

yürütülen projelerin toplantılarına katılmak. 

Kübra GÜZELYURT 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Abdulkadir YILDIZ Öğretmen 1) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje çalışmalarında görev 
almak, 

2) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili 
okullarımıza rehberlik hizmeti vermek,  

3) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülen projelerin toplantılarına katılmak, 

4) Proje değerlendirme komitelerinde görev almak, 
5) Projelerin tematik izleme ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemlerini 

yapmak. 

Funda ÇOKER 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Ahmet OZAR Öğretmen 1) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje çalışmalarında görev 
almak, 

2) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili 
okullarımıza rehberlik hizmeti vermek,  

3) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülen projelerin toplantılarına katılmak, 

4) Proje değerlendirme komitelerinde görev almak, 
5) Projelerin tematik izleme ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemlerini 

yapmak. 

Mesut Zülfü 
YUSUFOĞLU 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Dr.Balkır ÖZÜNLÜ Öğretmen / 
Mühendis 

1) Kalite Yönetim Kurulu Asil Üyesi olarak Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iş ve 
işlemleri yürütmek, 

2) Ulusal ECVET Uzmanları ekibinde MTEGM temsilcisi olarak görev yapmak, 
3) MYK Gıda sektör komite toplantılarına Bakanlığımız adına katılım göstermek 
4) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje çalışmalarında görev 

almak, 
5) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili 

okullarımıza rehberlik hizmeti vermek,  
6) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 

yürütülen projelerin toplantılarına katılmak, 
7) Proje değerlendirme komitelerinde görev almak, 
8) Projelerin tematik izleme ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemlerini 

yapmak. 

Tarık KAYA 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Eda AKAR Öğretmen 1) Genel müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje ve protokol 
çalışmalarında görev almak, 

2) Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen anket/rapor vb. inceleyerek 
cevaplamak, 

3) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar 
tarafından yürütülen projelerin toplantılarına katılmak. 

Kadriye KILIÇ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Elvan KAHYAOĞLU 
ABIDI 

Öğretmen 1) Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
2) Avrupa Eğitim Vakfı’nın gerçekleştirdiği tüm çalışmaların koordinasyonunu 

sağlamak ve faaliyetlerine katılmak, 
3) Torino Sürecinin ulusal koordinatörlüğünü yürütmek, 
4) Avrupa Komisyonu Mesleki Eğitim Danışma Komitesi ve Mesleki Eğitim 

Genel Müdürleri Çalışma Grubunun sekretaryasını yürütmek, 
5) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje çalışmalarında görev 

almak, 
6) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili 

okullarımıza rehberlik hizmeti vermek. 
7) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 

yürütülen projelerin toplantılarına katılmak, 
8) Proje değerlendirme komitelerinde görev almak, 
9) Projelerin tematik izleme ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemlerini 

yapmak. 

Özlem DEMİR 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Faysal OĞULCU Öğretmen 1) Protokol çalışmaları yapmak; sektör, okul/kurumlarca hazırlanan 
protokollere destek vermek; diğer kurumlarca hazırlanan protokollere görüş 
ve öneri sunmak ve protokol çalışmalarını izlemek, 

2) Genel Müdürlük koordinatörlüğü temsilcilerinden biri olarak CİMER-CİMER 
ENTEGRASYON ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

3) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen protokol çalışmalarında görev 
almak, 

4) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili 
okullarımıza rehberlik hizmeti vermek,  

5) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülen projelerin toplantılarına katılmak. 

Kübra GÜZELYURT 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Feden KOCATÜRK Öğretmen 1) CİMER-CİMER ENTEGRASYON MEBİM 444 0 632 ile ilgili iş ve işlemleri 
yapmak, 

2) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje çalışmalarında görev 
almak, 

3) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili 
okullarımıza rehberlik hizmeti vermek,  

4) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülen projelerin toplantılarına katılmak, 

5) Proje değerlendirme komitelerinde görev almak, 
6) Projelerin tematik izleme ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemlerini 

yapmak. 

Murat 
MİDAS/Hatice 
GÜNEŞ 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Funda ÇOKER Öğretmen 1) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje çalışmalarında görev 
almak, 

2) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili 
okullarımıza rehberlik hizmeti vermek,  

3) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülen projelerin toplantılarına katılmak, 

4) Proje değerlendirme komitelerinde görev almak, 
5) Projelerin tematik izleme ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemlerini 

yapmak. 

Abdulkadir YILDIZ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Hatice GÜNEŞ Öğretmen 1) Kalite Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iş ve 
işlemleri yürütmek, 

2) CİMER-CİMER ENTEGRASYON MEBİM 444 0 632 ile ilgili iş ve işlemleri 
yapmak, 

3) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje çalışmalarında görev 
almak, 

4) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili 
okullarımıza rehberlik hizmeti vermek,  

5) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülen projelerin toplantılarına katılmak. 

Feden KOCATÜRK 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Kadriye KILIÇ Öğretmen 1) Genel müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje ve protokol çalışmalarında 
görev almak, 

2) Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen anket/rapor vb. inceleyerek 
cevaplamak, 

3) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülen projelerin toplantılarına katılmak. 

Melek ÇELİK 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Kahraman 
PAŞAOĞLU 

Öğretmen 1) Protokol çalışmaları yapmak; sektör, okul/kurumlarca hazırlanan 
protokollere destek vermek; diğer kurumlarca hazırlanan protokollere 
görüş ve öneri sunmak ve protokol çalışmalarını izlemek, 

2) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen protokol çalışmalarında görev 
almak, 

3) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili 
okullarımıza rehberlik hizmeti vermek,  

4) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülen projelerin toplantılarına katılmak. 

Şehnaz ÇİVİCİ 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Melek ÇELİK Öğretmen 1) Genel müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje ve protokol çalışmalarında 
görev almak, 

2) Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen anket/rapor vb. inceleyerek 
cevaplamak, 

3) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülen projelerin toplantılarına katılmak. 

Eda AKAR 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Mesut Zülfü 
YUSUFOĞLU 

Öğretmen 1) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje çalışmalarında görev 
almak, 

2) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili 
okullarımıza rehberlik hizmeti vermek,  

3) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülen projelerin toplantılarına katılmak, 

4) Proje değerlendirme komitelerinde görev almak, 
5) Projelerin tematik izleme ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemlerini 

yapmak. 

Ahmet OZAR 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Muzaffer DÖLEK Öğretmen 1) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje ve protokol çalışmalarında 
görev almak, 

2) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili 
okullarımıza rehberlik hizmeti vermek,  

3) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülen projelerin toplantılarına katılmak, 

4) Projelerin tematik izleme ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemlerini 
yapmak. 

Nigar AYDIN 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Özlem DEMİR Öğretmen 1) Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Ekibi Asil Üyesi olarak KYS İç Tetkik 
çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

2) AB, OECD, BM vb uluslararası kuruluşlardan gelen yazı, rapor vb 
dokümanları incelemek ve görüş bildirmek. 

3) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje çalışmalarında görev 
almak, 

4) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili 
okullarımıza rehberlik hizmeti vermek,  

5) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülen projelerin toplantılarına katılmak, 

6) Proje değerlendirme komitelerinde görev almak, 
7) Projelerin tematik izleme ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemlerini 

yapmak. 

Elvan KAHYAOĞLU 
ABİDİ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Soner TÜRKOĞLU Öğretmen 1) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje çalışmalarında görev 
almak, 

2) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili 
okullarımıza rehberlik hizmeti vermek,  

3) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülen projelerin toplantılarına katılmak, 

4) Proje değerlendirme komitelerinde görev almak. 
5) Projelerin tematik izleme ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemlerini 

yapmak. 

Mesut Zülfü 
YUSUFOĞLU 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Şehnaz ÇİVİCİ Öğretmen 1) Ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında gelen Mutabakat Anlaşmalarının 
incelenerek, Bakanlık veya Genel Müdürlüğümüz hizmet alanları 
kapsamında yapılacak işbirliği için bu anlaşmalara öneri ve görüş vermek, 

2) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje ve protokol faaliyetlerinin 
MEB Performans Programı çalışmalarına dahil edilmesini sağlamak, 

3) Protokol çalışmaları yapmak; sektör, okul/kurumlarca hazırlanan 
protokollere destek vermek; diğer kurumlarca hazırlanan protokollere 
görüş ve öneri sunmak ve protokol çalışmalarını izlemek,  

4) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili 
okullarımıza rehberlik hizmeti vermek. 

Kahraman 
PAŞAOĞLU ve Kübra 
GÜZELYURT 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Şengül YILDIZ Öğretmen 1) Protokol çalışmaları yapmak; sektör, okul/kurumlarca hazırlanan 
protokollere destek vermek; diğer kurumlarca hazırlanan protokollere 
görüş ve öneri sunmak ve protokol çalışmalarını izlemek, 

2) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili 
okullarımıza rehberlik hizmeti vermek,  

3) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülen projelerin toplantılarına katılmak. 

Kahraman 
PAŞAOĞLU 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Tarık KAYA Öğretmen 1) Proje ve Protokol Teknik Destek Sitesi ile ilgili işlemleri yapmak, 
2) KYS İç Tetkik Ekibi Asil Üyesi olarak KYS İç Tetkik çalışmaları ile ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek, 
3) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje çalışmalarında görev 

almak, 
4) Okullarımız tarafından tasarlanan ve/veya yürütülen projelerle ilgili 

okullarımıza rehberlik hizmeti vermek,  
5) Bakanlığımız Genel Müdürlükleri ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 

yürütülen projelerin toplantılarına katılmak, 
6) Proje değerlendirme komitelerinde görev almak, 
7) Projelerin tematik izleme ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemlerini 

yapmak. 

Balkır ÖZÜNLÜ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Nigar AYDIN Programcı 1) Genel Müdürlüğümüzün TİKA ile işbirliği kapsamındaki çalışmaları 
yürütmek, 

2) Kardeş Okul Projesi Uygulamalarına ilişkin yazışmaları yapmak, 
3) Daire Başkanlığımız görev alanına giren konularda gerekli yazışmaları 

yapmak, takip etmek. 

Selma BULUT-
Muzaffer DÖLEK 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Selma BULUT Şef 1) Daire Başkanlığımız görev alanına giren konularda gerekli yazışmaları 
yapmak, takip etmek, 

2) Başkanlığımızın Haftalık Faaliyet raporlarını ilgili yerlerden bir araya 
getirerek, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığına göndermek, 

3) Daire Başkanlığımızca alınması gereken yurt içi onayları almak, yurt dışı 
onayları ise Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne göndermek, 
takip etmek. 

Gökhan TAŞ – Nigar 
AYDIN 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

GÖKHAN TAŞ Bilgisayar 
işletmeni, 

veri 
hazırlama ve 

kontrol 
işletmeni 

1) Daire Başkanlığımız görev alanına giren konularda gerekli yazışmaları 
yapmak, takip etmek, 

2) Sektör, okul, kurum/kuruluşlarca hazırlanan protokollere ilişkin evrakların 
dosyalamasını yapmak, protokol süreç izleme tablolarını takip etmek, 
protokol sonuç raporlarını toplamak, protokol bilgi notları düzenlemek, 
protokol süreçlerini takip etmek ve yürütmek, görüş ve öneri sunmak, 

3) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen protokol çalışmalarında görev 
almak. 

Faysal OĞULCU-
Selma BULUT 
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İŞYERİ TABANLI MESLEKİ EĞİTİM 

DAİRE BAŞKANLIĞI 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Süleyman 
AKGÜL 

Daire Başkanı a) Mesleki Eğitim Kurulunun sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek, 
b) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararlarının değerlendirilmesi ve uygulanmasında 
ilgili kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, 
c) Mesleki Eğitim Kurulu web portalı (TMEK) iş ve işlemlerini takip etmek, 
d) Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların mesleki 
eğitimlerine ait iş ve işlemlerin ilgili Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak 
yürütülmesini sağlamak, 
e) Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okullardaki öğrencilere verilecek 
belgeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
f) Bireyin örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenmeler yoluyla edindiği öğrenme 
kazanımlarının kalfalık ve ustalık eğitimlerinde değerlendirilmesi ile ilgili önceki 
öğrenmelerin tanınması ve denklik belgelendirilmesi iş ve işlemleri yürütmek, 
g) Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliğinde mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmaları 
ilgili Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek, 
ğ) Ahilik ile ilgili toplantı ve çalışmalara katılım sağlamak, 
h) Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okullara ait mesem/e-Okul iş ve 
işlemlerini ilgili Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek ve takip etmek, 
ı) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer 
üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle 
koordineli olarak yürütmek, 
i)Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 
 

1. Öncelik: Ertuğrul 
GEÇGİL 
2. Öncelik: Yusuf 
ÇİDEM 
3. Öncelik: Mehmet 
Salih CANBAL 
4. Öncelik: Belma 
GÜNGÖR 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Yaşar Baki 
ALTUNBAŞ 

Şube Müdürü 1) Başkanlıkta görev yapan personelin görev dağılımını yapmak ve personele yazılı 
olarak tebliğ etmek, 
2) Daire Başkanının katılacağı toplantı, seminer ve benzeri işlerle ilgili onay işlemlerini 
takip etmek, 
3) Daire Başkanının yurt içi ve yurt dışı programlarını takip etmek, program ve 
toplantılar için bilgi notu, dosya ve konuşma metinlerini hazırlamak veya hazırlatmak, 
4) Mevzuat iş ve işlemlerini yürütmek. (3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Orta Öğretim 
Kurumları Yönetmeliği, İkili Mesleki Eğitim Yönetmeliği, Önceki öğrenme belge ve 
belgelendirme ile ilgili yurtiçi-yurtdışı denklik iş ve işlemleri )  
5) Öğrenci işlerini yürütmek. (e-Mesem) 
6) Kalfalık ve ustalık beceri sınav kriterlerinin hazırlanması iş ve işlemleri 
7) Tanıtım, Yönlendirme ve Rehberlik Faaliyetleri başkanlığın hizmetiçi iş ve işlemleri 
8) Kalfalık,  ustalık ve usta öğreticilik belge ihtiyacı ve belge basım işleri, 
9) Kalite ile ilgili iş ve işlemleri, 
10) Projelerle ilgili iş ve işlemler, 
11) Geçici koruma altındaki yabancıların mesleki eğitim merkezlerine kazandırılması, 
12)Kalfalık ve ustalık sınavlarının kriterlere uygun yapılıp yapılmadığının    incelenmesi, 
13) Mesleki Eğitim Kurulunun sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,  
14)İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararlarının değerlendirilmesi ve 
uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,  
15) Mesleki Eğitim Kurulu web portalı (TMEK) iş ve işlemlerini takip etmek,  
16) Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların mesleki 
eğitimlerine ait iş ve işlemlerin ilgili Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak 
yürütülmesini sağlamak,  
17)Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okullardaki öğrencilere verilecek 
belgeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  
18)Bireyin örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenmeler yoluyla edindiği öğrenme 
kazanımlarının kalfalık ve ustalık eğitimlerinde değerlendirilmesi ile ilgili önceki 
öğrenmelerin tanınması ve denklik belgelendirilmesi iş ve işlemleri yürütmek,  

Aydın YAVŞANCI 
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19)Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliğinde mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmaları 
ilgili Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek, 
20)Ahilik ile ilgili toplantı ve çalışmalara katılım sağlamak,  
21)Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okullara ait e-Mesem iş ve işlemlerini 
ilgili Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek ve takip etmek,  
22)Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer 
üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle 
koordineli olarak yürütmek,  
23)CİMER ve MEBİM Bilgi Edinmelere cevap hazırlamak, 
24)Haftalık, aylık ve diğer periyodik bildirim raporlarını hazırlamak, 
25)Daire başkanlığında ihtiyaç duyulan her türlü kırtasiye malzemesini ilgili birimden 
temin etmek ve kullanıma hazır bulundurmak 
26)Her türlü yazışma işlemleri, 
27)Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Aydın YAVŞANCI Öğretmen 1) CİMER ve MEBİM Bilgi Edinmelere cevap hazırlamak, 
2) Mevzuat iş ve işlemlerini yürütmek. (3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Orta 

Öğretim Kurumları Yönetmeliği, İkili Mesleki Eğitim Yönetmeliği, Önceki öğrenme 

belge ve belgelendirme ile ilgili yurtiçi-yurtdışı denklik iş ve işlemleri )  

3) Öğrenci işlerini yürütmek. (e-Mesem ) 
4) Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların mesleki 
eğitimlerine ait iş ve işlemlerin ilgili Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak 
yürütülmesini sağlamak,  

5) Bireyin örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenmeler yoluyla edindiği öğrenme 
kazanımlarının kalfalık ve ustalık eğitimlerinde değerlendirilmesi ile ilgili önceki 
öğrenmelerin tanınması ve denklik belgelendirilmesi iş ve işlemleri yürütmek, 
6) Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliğinde mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmaları 
ilgili Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek, 

7) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek. 

Okan DOĞAN 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Saniye YILMAZ Öğretmen 
1) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer 
üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle 
koordineli olarak yürütmek, 
2) Kalite ile ilgili iş ve işlemleri, 
3) Protokollerle ilgili iş ve işlemler, 
4) Geçici koruma altındaki yabancıların mesleki eğitim merkezlerine kazandırılması, 
5) Kalfalık ve ustalık beceri sınav merkezi donanım ve donatım iş ve işlemleri yürütmek, 
6) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek, 

Osman 

DOLGUNYÜREK 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Osman 
DOLGUNYÜREK 

Öğretmen 1) Kalite ile ilgili iş ve işlemleri, 

2) Projelerle ilgili iş ve işlemler, 

3) Geçici koruma altındaki yabancıların mesleki eğitim merkezlerine kazandırılması, 

4) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek, 

Zeynel 

GÜNDOĞMUŞ 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Okan DOĞAN Öğretmen 1) Kalfalık ve ustalık beceri sınav kriterlerinin hazırlanması iş ve işlemleri, 
2)Tanıtım, Yönlendirme ve Rehberlik Faaliyetleri başkanlığın hizmetiçi iş ve işlemleri, 
3) Kalfalık,  ustalık ve usta öğreticilik belge ihtiyacı ve belge basım işleri, 

4) Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okullardaki öğrencilere verilecek 
belgeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  

5) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek, 

Osman 

DOLGUNYÜREK 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Zeynel 
GÜNDOĞMUŞ 

Öğretmen 1) Mesleki Eğitim Kurulunun sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,  

2) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararlarının değerlendirilmesi ve 
uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,  

3) Mesleki Eğitim Kurulu web portalı (TMEK) iş ve işlemlerini takip etmek,  

4) Ahilik ile ilgili toplantı ve çalışmalara katılım sağlamak,  

5) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek, 

Saniye YILMAZ 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Hatice 
TANRISEVDİR 

Öğretmen 1) Projelerle ilgili iş ve işlemler, 
2) Kalfalık ve Ustalık 27 alan 142 dalda teorik sınavları e-öğrenme web sayfasının 
hazırlanması. 
3) Denetim Raporları ile ilgili işlemler, 
4) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek, 

Saniye YILMAZ 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Gökhan 
TANRISEVDİR 

Öğretmen 1) Projelerle ilgili iş ve işlemler, 
2) Protokollerle ilgili iş ve işlemler, 
3)Kalfalık ve ustalık beceri sınav merkezi donanım ve donatım iş ve işlemleri yürütmek, 
4) Kalfalık ve Ustalık 27 alan 142 dalda teorik sınavları e-öğrenme web sayfasının 
hazırlanması. 
5) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek, 

Zeynel 
GÜNDOĞMUŞ 
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Metin MEKE Öğretmen 1) Kalfalık ve Ustalık 27 alan 142 dalda teorik sınavları e-öğrenme web sayfasının 
hazırlanması. 
2) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek, 

Okan DOĞAN       

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Mesut UĞURLU Eğitim 
Uzmani 

1) Görevli olduğu daire başkanlığına ait her türlü yazıyı, ilgili mevzuatında belirtilen 
yazışma kurallarına uygun olarak DYS’ de hazırlayarak takip etmek, 
2) Göreviyle ilgili kayıtları mevzuatına uygun olarak tutmak, evrak ve belgeleri 
arşivlemek 
3) Haftalık, aylık ve diğer periyodik bildirim raporlarını hazırlamak, 
4) Arşiv iş ve işlemlerini yürütmek, 
5) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek, 

İrfan AYDEMİR 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

İrfan AYDEMİR V.İ.K 1) Daire Başkanının katılım gerçekleştireceği toplantı ve çalışmaları takip etmek, 
toplantı öncesi ve sonrasında gerekli iş ve işlemleri ile sekretarya işlerini yapmak,  
2)Görevli olduğu daire başkanlığına ait her türlü yazıyı, ilgili mevzuatında belirtilen 
yazışma kurallarına uygun olarak DYS’ de hazırlayarak takip etmek, 
3) Daire başkanlığında ihtiyaç duyulan her türlü kırtasiye malzemesini ilgili birimden 
temin etmek ve kullanıma hazır bulundurmak, 
4) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek, 

Mesut UĞURLU   
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ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Remziye 
DEMİRBEK 

Öğretmen 1) Kalfalık ve ustalık sınavlarının kriterlere uygun yapılıp yapılmadığının incelenmesi, 

2) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek, 

Zeynel 
GÜNDOĞMUŞ 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Esra TÜFENKÇİ Öğretmen 1) Kalfalık ve ustalık sınavlarının kriterlere uygun yapılıp yapılmadığının incelenmesi, 

2) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek, 

Serpil ADEMOĞLU 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Saniye UYSAL Öğretmen 1) Kalfalık ve ustalık sınavlarının kriterlere uygun yapılıp yapılmadığının incelenmesi, 

2) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek, 

Esra TÜFENKÇİ 

 

ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ Yedek Personel 

Serpil 
ADEMOĞLU 

Öğretmen 1) Kalfalık ve ustalık sınavlarının kriterlere uygun yapılıp yapılmadığının incelenmesi, 

2) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek, 

Remziye DEMİRBEK 

 

 


