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Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
(13.12.1983 tarihli ve 179 sayılı, 8.6.1984 tarihli ve 208 sayılı, 23.10.1989
tarihli ve 385 sayılı, 9.4.1990 tarihli ve 419 sayılı, 28.8.1991 tarihli ve
454 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanun)
(Resmî Gazete ile yayımı: 125.1992 Sayı : 21226)
Kanun No.
3797

Kabul Tarihi
30.4.1992
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat

Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim
hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine
ilişkin esasları düzenlemektir.
Görev
MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığının görevleri şunlardır :
a) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı,
Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve ge
liştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Ana
yasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti
olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline
getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumla
rının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, program
lamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak,
b) Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını
açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuru
luşlarınca açılmasına izin vermek,
c) Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri dü
zenlemek ve yürütmek,
d) Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan ve yükseköğretim dışında kalan örgün
ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini bir
likte hazırlamak ve onaylamak,
e) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğ
renim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında işbirliğinde bulunmak,
0 Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için,
Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
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Okullardaki bedeneğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek,

h) Yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddî yönden destek
lenmelerini sağlamak.
Teşkilat
MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı teşkilatı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı
kuruluşlardan oluşur.
ÎKİNCÎ KISIM
Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı
MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı; Bakanlık Makamı, Talim ve Terbiye Kurulu, anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşur.
Bakanlık merkez teşkilatı EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
BİRlNCÎ BÖLÜM
Bakanlık Makamı
Bakan
MADDE 5. — Bakan, Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle millî
güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Ba
kanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla işbirliği ve koor
dinasyonu sağlamakla görevlidir.
Müsteşar
MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakanlığın amaç
ve politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun ola
rak Bakan adına düzenler ve yürütür.
Müsteşar Yardımcıları
MADDE 7. — Hizmetlerin yürütülmesinde Müsteşara yardımcı olmak üzere yedi Müste
şar Yardımcısı görevlendirilebilir.
ÎKÎNCÎ BÖLÜM
Talim ve Terbiye Kurulu
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
MADDE 8. — Bakana bağlı olan Talim ve Terbiye Kurulunun görevleri şunlardır :
a) Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını, bütün ders araç ve gereçlerini araştır
mak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere Bakanlık Makamına sunmak,
b) Bakanlık birimlerince hazırlanan öğretim programları ile ders kitapları, yardımcı ki
taplar, öğretmen kılavuz kitapları, bilgi iş ve işlem yapraklarını incelemek, geliştirmek ve uy
gun görülenleri karara bağlamak,
c) Eğitim ve öğretimi geliştirme ve değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetlerini yürütmek,
d)

Yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek,
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e) Programlara göre ders veya yardımcı ders kitaplarım hazırlamak, hazırlatmak veya
satın almak,
f) Satın alınması veya imal edilmesi öngörülen eğitim araç ve gereçlerini eğitime katkıla
rı ve ekonomik yönden incelemek, uygun görülenleri ilgililere bildirmek,
g) Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretimle ilgili kanun taşanlarına, tüzük
ve yönetmeliklere, gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinin de görüşünü alarak son şeklini vermek
ve ilgili makamlara sunmak,
h) Yasama organı üyelerince veya diğer bakanlıklarca hazırlanan eğitim ve öğretime iliş
kin kanun teklifi ve tasarıları hakkında Hukuk Müşavirliğine görüş bildirmek,
ı) ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde yurt dışı eğitim kurumlarından alınmış diplo
ma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerini tespit etmek,
j) Yabancı ülkelere gönderilen öğretmen ve öğrenciler için esas olacak öğretim planlarını
incelemek,
k) Millî Eğitim Şurasının sekreterlik görevini yürütmek,
I) Bakanın onayından sonra kurul kararlarının yürürlüğe konulması ile ilgili işlemleri
yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Ana Hizmet Birimleri
MADDE 9. — Millî Eğitim Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır :
a)
b)
c)
d)
ı, e)
0
g)
h)
ı)
j)
k)
1)
m)
n)
o)
ö)

Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü,
İlköğretim Genel Müdürlüğü,
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
Kız Teknik öğretim Genel Müdürlüğü,
Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü,
öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü,
Din öğretimi Genel Müdürlüğü,
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,
Yükseköğretim Genel Müdürlüğü,
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü,
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü,
özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı.

Okul öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
MADDE 10. — Okul öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
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a) Mecburî ilköğretim çağma girmemiş çocukların eğitimine yönelik okul ve kurumla
rın eğitim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek,
b) Okul ile kurumlarının eğitim programlarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak,
Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
İlköğretim Genel Müdürlüğü
MADDE 11. — İlköğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) İlkokullar, ortaokullar, ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi
ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek. Ancak, genel, meslekî ve teknik liselerin orta
kısımlarının eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri ilgili öğretim birimlerince yürütülür.
b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını ders kitapları ile eğitim araç
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
MADDE 12. — Ortaöğretim Genel Müdürlüğününü görevleri şunlardır :
a) Genel liseler, muhtelif programlı liseler, anadolu liseleri, fen liseleri, anadolu güzel
sanatlar liseleri ve aynı seviyede benzeri diğer okulların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili
bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,
b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
Erkek Teknik öğretim Genel Müdürlüğü
MADDE 13. — Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, Anadolu teknik lise
ler, pratik sanat okulları ile aynı seviye ve türdeki diğer meslekî ve teknik örgün ve yaygın eği
tim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,
b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
Kız Teknik öğretim Genel Müdürlüğü
MADDE 14. — Kız Teknik öğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Kız meslek liseleri, kız teknik liseleri, Anadolu kız meslek liseleri, Anadolu kız tek
nik liseleri, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ile aynı seviye ve türdeki diğer meslekî
ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün gö
rev ve hizmetlerini yürütmek,
b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç
ve gereçlerini hazırlamak ve iklim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
Ticaret ve TUrizm öğretimi Genel Müdürlüğü
MADDE 15. — Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) • Ticaret meslek liseleri, otelcilik ve turizm meslek liseleri, sekreterlik meslek liseleri,
anadolu ticaret meslek liseleri, anadolu otelcilik turizm meslek liseleri, anadolu aşçılık meslek
liseleri ile aynı seviye ve türdeki diğer meslekî örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğ
retim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,
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b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü
MADDE 16. — öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) öğretmen liseleri ile anadolu öğretmen liselerinin eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili
bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,
b) öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarıyla gerekli koordinasyon ve işbirliğini
sağlamak,
c) öğretmen liseleri ve öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin
bursluluk, yatılılık ve mecburi hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
d) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
Din öğretimi Genel Müdürlüğü
MADDE 17. — Din öğretimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) tmam-hatip liseleri ile Anadolu imam-hatip liselerinin eğitim, öğretim ve yönetimi
ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,
b) İlköğretim, Ortaöğretim ve Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında okutulan din
kültürü ve ahlak öğretimine ait programlar ile ders kitaplarını hazırlamak ve Talim ve Terbiye
Kuruluna sunmak.
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
MADDE 18. — Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre, aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel
ve meslekî eğitimlerini sağlamak,
b) örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bi
tirmiş vatandaşları yaygın eğitim yoluyla genel veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında
eğitmek,
c) Çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarını açmak, eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bü
tün görev ve hizmetleri yürütmek,
d) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
Yükseköğretim Genel Müdürlüğü
MADDE 19. — Yükseköğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yükseköğretim politikası
ile hedef ve ilkelerinin belirlenmesi ve sürekli geliştirilmesi konularında gerekli çalışmalar yapmak,
b) Yükseköğretimin millî eğitim ve yükseköğretim politika, ilke ve hedefleri doğrultu
sunda yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,
c) Yükseköğretimin planlı bir şekilde yaygınlaştırılması, nicelik ve niteliğinin yükseltil
mesi için gerekli tedbirleri almak,
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d) Yurt dışına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin eğitim alanla
rı, öğrencilerde aranacak nitelikler, sayıları, burs ve kredi durumları ile yurt dışındaki öğre
nimleri ve planlamaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
e) Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine ge
tirmek,
f) Millî Eğitim sisteminin geliştirilmesi,niteliğinin yükseltilmesi, kaynakların en verimli
bir şekilde kullanılması ve imkânlardan ortaklaşa yararlanılabilmesi amacıyla üniversitelerle
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
g) Yükseköğretimin geliştirilmesi için Bakan tarafından verilen konularda araştırma, in
celeme ve verilecek diğer görevleri yapmak,
h)

Yurt dışında yetiştirilmiş insangücünün, yetiştiriliş amaçlarına uygun olarak isdihdam-

larını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
MADDE 20. — Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Türk millî kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile
ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini düzenlemek,
b) Yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince
yabancı ülkelere verilen burslarla kendi hesabına öğrenim yapmak üzere ülkemize gelen yaban
cı uyruklu öğrencilere ilişki bütün görev ve hizmetleri yürütmek,
c) Dış ülkelerin genel, meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişme
lerini takip etmek ve ilgili ülkelerle gereken işbirliğini sağlamak,
d) Ülkemizin eğitim ve bilim faaliyetlerini yurt dışında tanıtmak, yabancı ülkelerin, ulus
lararası kuruluşların eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek, il
gili ülke ve kuruluşlarla gereken işbirliğini sağlamak,
Yurt Dışı EğitirH öğretim Genel Müdürlüğü
MADDE 21. — Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklarının öncelikle kültürel kimlikleri
ni koruyucu ve yaşadıkları toplumla uyum içinde olmalarını sağlayıcı ve eğitim düzeylerini yük
seltici önlemleri almak; bulundukları ülkenin eğitim imkânından verimli bir şekilde yararlan
maları bakımından gerekli çalışmaları yapmak; yurda dönüşlerinde Türk Eğitim Sistemine uyum
larını sağlamak amacıyla gerekli eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek,
b) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve ortak dil, kültür birliği olanların Türkçe
lerinin geliştirilmesi ve Türk Kültürü ile bağlarının sürdürülmesi amacıyla gerekli çalışmaları
yapmak ve uygulamaya koymak,
c) Bu amaçla, eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçleri
ni hazırlamak ve etkin kullanımı için gerekli her türlü tedbiri almak,
d) İlk ve ortaöğretim çağında olup yurt dışında bulunan çocuk ve gençlerimizin öğre
nimlerini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak,
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özel öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
MADDE 22. — Özel öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumlan Ka
nununun Bakanlığa verdiği görev ve hizmetleri yürütmekle görevlidir.
özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MADDE 23. — özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gö
revleri şunlardır :
a) özel eğitim sınıflan, özel eğitim okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, iş okul
ları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri okul ve kurumların eğitim, öğretim
ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,
b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MADDE 24. — Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlar
dır :
a) Her derece ve türdeki okul ve eğitim-öğretim kurumlarında temel bilgisayar eğitimi
ve bilgisayar destekli eğitimi planlamak, gerekli eğitim-öğretim ve işletim personelini yetiştir
mek, teknolojideki gelişmelere paralel bilgisayar destekli eğitimi geliştirmek ve yaygınlaştırıl
masını sağlamak,
b) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin bilgi işlem faaliyetlerine ilişkin görev
ve hizmetleri yürütmek,
c) Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme sınavlarıyla ilgili planla
ma, uygulama ve değerlendirme yapmak,
d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı
MADDE 25. — Okuliçi Bedeneğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, Bakanlığa bağlı
örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki bedeneğitimi, spor ve izcilik faaliyetleriyle ilgili bütün
görev ve hizmetleri yürütmekle görevlidir.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Gençlik ve İzcilik Tesiseri, Okul Spor Tesisleri ve Salonla
rının, eğitim ve öğretim hizmetlerini aksatmamak ve kullandıkları sürece her türlü giderleri
ilgili kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şar tısla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler için il
millî eğitim müdürlükleri ile yapılacak protokollerle bu amaçlara dönük etkinliklerde bulunan
kurum ve kuruluşların kullanımına sunulabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve Denetim Birimleri
MADDE 26. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birim
leri şunlardır :
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,
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c) Hukuk Müşavirliği,
d) Bakanlık Müşavirliği,
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
MADDE 27. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakandan alacağı emir veya onay üzerine Ba
kan adına aşağıdaki görevleri yapar :
a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili
olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,
c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Teftiş Kurulunun ve Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tü
zükle düzenlenir.
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
MADDE 28. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şun
lardır :
a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma plânları, yıllık programlar, Bakanlar Kuru
lu Kararlan ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi
için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politika
sının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,
b)
Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer
alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma
esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı
na göndermek,
c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, mal
zeme, para, ek kaynak ve fon. gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanıl
masını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uy
gulamasını takip etmek,
d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerek
li istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, yurt içinde ve yurt dışında yeni teknolojilerle ilgili
gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek,
e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanma
ları sırasında Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkla
rı ve tıkanıklıkları Bakanlık veya Bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek ma
kama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,
f) Planlama ve Koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, Ba
kanlığın insangücü ihtiyacı planlamasını ilgili birimlere koordine ederek yapmak,
g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Bakanlık görüşü
nün tespitine yardımcı olmak,
h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,
ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri
yürütmek.
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MADDE 29. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır :
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuç
lar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zama
nında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idarî ve adlî davalarda ge
rekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek,
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan ya da Başba
kanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek görüş
lerini bildirmek.
Bakanlık

Müşavirleri

MADDE 30. — Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda
Bakana yardımcı olmak üzere otuz bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.
Bakanlık müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdır.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
MADDE 31. — Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu
faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.
BEŞÎNCÎ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı Birimler
MADDE 32. — Millî Eğitim Bakanlığının yardımcısı birimleri şunlardır :
a) Personel Genel Müdürlüğü,
b) Yayımlar Dairesi Başkanlığı,
c) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı,
d) İdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığı,
e) Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,
0 İşletmeler Dairesi Başkanlığı,
g) Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı,
h) Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı,
ı) Sağlık tşleri Dairesi Başkanlığı,
"~
j) Ortaöğretim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı,
k) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
0 Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Dairesi Başkanlığı,
m) Savunma Sekreterliği,
n) Özel Kalem Müdürlüğü.
•\

•
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Personel Genel Müdürlüğü
MADDE 33. — Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Bakanlığın personel istihdamı ve politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sis
teminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
b)

Teşkilat ve kadro hizmetlerini yürütmek,

c) Bakanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri dü
zenlemek ve yürütmek, yönetici atama ve nakillerinde ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği
yapmak.
Yayımlar Dairesi Başkanlığı,
MADDE 34. — Yayımlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) öğretim kurumlarında kullanılması uygun görülen ders kitapları ile yönetici, öğret
men, Bakanlığın diğer personeli ve öğrenciler için kaynak ve yardımcı olacak eğitim doküman
ları ile basılı evrak ve diğer uygun eserleri basmak ve bastırmak,
b) Basımı uygun bulunan kitap, basılı evrak ve eğitim dokümanlarının fiyatlarını tespit
etmek, depolamak ve dağıtmak,
c)

Basılmış kitap ve dokümanlardan uygun görülenleri satın almak ve dağıtmak,

d)

Yayınevleri ve basımevleri hizmetlerini yürütmek,

e)

Okul kütüphanelerini hizmetleri yönünde desteklemek.

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
MADDE 35. — Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı; Bakanlık personelinin yurt içinde
veya yurt dışında hizmetiçi eğitim yoluyla ve diğer usullerle yetiştirilmeleri ile ilgili bütün gö
rev ve hizmetleri yürütür.
İdarî ve Malî İşler Dqiresi Başkanlığı
MADDE 36. — İdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Bakanlık merkez teşkilatı için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hiz
metleri yürütmek,
b)

Bakanlık merkez teşkilatının malî işleriyle ilgili hizmetlerini yürütmek,

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek,
d) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
MADDE 37. — Öğretmene Hizmet ve Sosyal tşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlar
dır :
a) Öğretmenevleri, öğretmen lokalleri, öğretmen eğitim merkezi ve tatil köyleri ile diğer
sosyal tesisleri açmak, kurmak, bu tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yü
rütmek,
b) Bakanlığa ait sosyal tesislerin ve lojmanların tahsisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
c) Merkez ve taşra teşkilatı personeli ile öğretmen ve ailelerinin tatil ve dinlenme ihtiyaç
larını karşılamak,
d) Bakanlığın her türlü protokol hizmetlerini Özel Kalem Müdürlüğü ile koordineli ola
rak yürütmek.

»
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İşletmeler Dairesi Başkanlığı
MADDE 38. — işletmeler Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın çeşitli kademelerindeki üretime
dönük döner sermayelerin alım, satım, yatırım, dağıtım gibi faaliyetlerini planlamak, gözet
mek, denetlemek, koordine etmek, verimli ve müessir çalışması için her türlü iktisadî, ticarî
ve idarî tedbirleri almak, döner sermaye miktarının artırılmasına karar vermek ve Bakanlıkça
verilecek benzer işleri yapmakla görevlidir.
Bu faaliyetlerin yürütülmesi için genel hükümlere göre işçi, usta, teknisyen, mühendis,
pazarlamacı ve gerekli diğer hizmetleri yürütecek personel istihdam edebilir.
Döner sermaye işletmelerinin, Millî, Eğitim Vakfı veya döner sermaye işletmesi olan bağlı
kuruluşlarının kurduğu veya kuracağı şirketlere ortak olabilmeleri için gerekenleri yapar.
Döner sermaye işletmelerinin verimli ve koordineli çalışmaları için gerekli usul ve esaslar
yönetmelikle düzenlenir.
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
MADDE 39. — Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Bakanlığın bütün birimlerine ait arsa, bina ve tesisleri; ilgili birimlerle koordine ede
rek, imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit ve programlamak,
mevcut binaların onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak,
b) İhtiyaç duyulan bina ve araziyi kiralamak, satınalmak, Bakanlığa bağlı okul ve ku
rumların binalarını yapmak veya yaptırmak,
c) Teklif edilen arsa ve binaların uygunluğu yönünden incelenmesini yapmak, elverişli
olanlarının ilgili birim adına kamulaştırma ve tahsis işlemlerini yürütmek,
d) Bakanlık merkez birimlerinin gençlik ve spor saha ve tesislerinin milletlerarası norm
ve standartlara uygun etüt ve projelerini ilgili kuruluşlarla koordine ederek hazırlatmak, yap
tırmak, kamulaştırmasını, bakımım, onarımını ve emlak hizmetlerini, yürütmek,
e) Yukarıdaki işlemlere ait bütçe düzenlemelerini yapmak, uygulamalarını takip etmek
ve; denetim altında bulundurmak,
0 İnşaat ve emlak görev ve hizmetlerinin yürütülmesinde Bakanlığa ait ilgili birimler
ile ilişkili Bakanlık ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak.
Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı
MADDE 40. — Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarının ders ve laboratuvar araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, lise ve dengi okulların makine, teçhizat
ve donatım ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, sağlamak ve dağıtmak; ihtiyaç olan bu gibi
malzemeleri standartlara uygun olarak yurt içi ve yurt dışından satınalmak veya yaptırmak,
bu maksatla, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve diğer ilgili birimlerle koordinasyon ve iş
birliğinde bulunmak,
b) Her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarının her türlü makine, teçhizat, araç
ve gereçleri ile ilgili demirbaş iş ve işlemlerini yürütmek,
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c) Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki her türlü makine, teçhizat, araç ve gereçlerin
bakım ve onarımları ile ilgili sistemi kurmak ve geliştirmek, bunları kullanacak, bakım ve ona
rımlarını yapacak personelin yetiştirilmesini sağlamak,
d) Eğitim müzesi ile ilgili görevleri yürütmek.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 41. — Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Bakanlık personelinin ve bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin
muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmek,
b) Tedavi giderlerini planlamak ve uygulamak,
c) Bakanlığa bağlı öğretim kurumlarındaki öğrencilerin ve diğer personelin sağlık eği
tim hizmetlerini ve gerekli sağlık taramalarını gerçekleştirmek,
d) Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alınarak sağlık eğitim merkezleri, yaşlılar için din
lenme ve diğer sağlık kurumları açmak, bunlara ait sağlık eğitimi ve hizmetlerini yürütmek,
bu amaçla Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlık ve kurumlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak.
Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı
MADDE 42. — Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Ortaöğrenimli öğrencilerin yurt ve burslulukla ilgili iş ve işlemlerini yapmak,
b) Dernek, vakıf, gerçek ve tüzelkişilere ait yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açıl
ması, devri, nakli ve kapatılması konularında tabi olacakları hususlar ile bunların idaresi, işle
tilmesi ve denetlenmesi esaslarına ait görev ve hizmetleri yürütmek.
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 43. — Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknolojilerle ilgili gelişmeleri yurt içinde ve yurt
dışında takip etmek ve değerlendirmek,
b) Eğitim ve öğretim programlarını araştırmak, incelemek, geliştirmek ve Talim ve Ter
biye Kuruluna sunmak.
Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Dairesi Başkanlığı
MADDE 44. — Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Fonu
Dairesi Başkanlığı, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile kurulan Çıraklık, Mesle
kî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu'na dair iş ve işlemleri yürütmekle gö
revlidir.
Savunma Sekreterliği
MADDE 45. —r Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen gö
revleri yapar.
özel Kalem Müdürlüğü
MADDE 46. — Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek,
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,
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c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, millî ve dinî bayramlarla
ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,
d) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Sürekli Kurullar
-

MADDE 47. — Millî Eğitim Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır :
a) Millî Eğitim Şûrası,
b) Müdürler Kurulu,
c) Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu,
d) öğrenci Disiplin Kurulları,
e) özel ihtisas Komisyonları.
Bu kurulların teşkili, çalışma ve uygulama esasları yönetmelikle düzenlenir.

Millî Eğitim Şûrası
MADDE 48. — Millî Eğitim Şûrası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Gerekli
görülen eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğinde kararlar almakla
görevlidir.
Müdürler Kurulu
MADDE 49. — Müdürler Kurulu, Bakan tarafından verilen konularla, sorumlu birimler
ce çözümlenmesinde güçlük çekilen ve uygulamada koordinasyonu gerektiren konularda tavsi
ye niteliğinde kararlar almak üzere Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amir
lerinden meydana gelir.
Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu
MADDE 50. — Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunun
da belirtilen görevleri yapar.
öğrenci Disiplin Kurulları
MADDE 51. — tlgili kanun ve yönetmeliklerle disiplin işlemleri yönünden kendilerine ve
rilen görevleri yapar.
özel İhtisas Komisyonları
MADDE 52. — Eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda, bilim ve mes
lek kuruluşlarının iştirakini de sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetle
rinde bulunmak üzere, özel ihtisas komisyonları kurulabilir.
Bu komisyonlarda; diğer kamu kuruluşlarının memurları, kurumlarının muvafakati ile en
çok üç ay süreyle kadroları ve her türlü hakları kurumlarında kalmak üzere görevlendirilebilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı
Taşra Teşkilatı
• MADDE 53. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkkında Kanun,
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve ti tdaresi Kanunu hü
kümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
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Her ilde ve ilçede bir millî eğitim müdürlüğü bulunur, ilçe millî eğitim müdürlükleri görev
ve hizmetleri yürütürken, il millî eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur, ti ve ilçelerin
sosyal ve ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları gözönünde bulundurula
rak bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve farklı yetkiler verilebilir. îş durumu
na ve ihtiyaca göre Bakanlık ana hizmet birimleri, millî eğitim müdürlüklerine bağlı olarak
ayrı il ve ilçe birimleri de kurabilir.
Yurt Dışı Teşkilatı
MADDE 54. — Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Bağlı Kuruluşlar
MADDE 55. — Millî Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır :
a) Millî Eğitim Akademisi,
b) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü,
c) Film, Radyo, Televizyonla Eğitim Merkezi.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin

Sorumlulukları

MADDE 56. — Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının her kademedeki yönetici
leri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Bakanlık emir ve direktifleri yö
nünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yöne
tici kademeye karşı sorumludur.
Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 57. — Bakanlık, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların
ve kamu kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle,
kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Baş
bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve
koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Mahallî İdarelerle Koordinasyon

Sorumluluğu

MADDE 58. — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinas
yonu sağlamaktan sorumludur.
Bakanlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi
MADDE 59. — Bakanlık, her türdeki Anadolu liselerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini
öğrenci velilerinin maddî katkıları sağlamak suretiyle düzenleyebilir. Maddî katkının türü, mik
tarı, sağlanması, sarfı've benzeri diğer hususlar yönetmelikle, ayrıca kanunla yerine getirmekle
yükümlü olduğu diğer hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinlerle
düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Yetki Devri
MADDE 60. — Bakan, müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sı
nırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebi
lir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
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BEŞtNCt KISIM
: Çeşitli Hükümler

Atama
MADDE 61. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların
atanmaları Bakan tarafından yapılır.
Bunlardan;
a) Her derece ve türdeki okullar ile kurum öğretmenleri, görev yerleri il millî eğitim mü
dürünün inhası üzerine valiler tarafından belirlenmek üzere valilik emrine verilebilir.
b) (a) fıkrasında belirtilen okul ve kurumlardan lise ve dengi okulları ile kurumlara mü
dür atamaları Bakan tarafından, bunun dışında kalan okullara müdür atamaları ise il millî
eğitim müdürünün inhası üzerine valiler tarafından yapılır.
Bakan, gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini alt kademelere devredebilir.
Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri saklıdır.
Kadrolar
MADDE 62. — Kadroların tespit, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer
hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre
düzenlenir.
intikal Eden Yetkiler
MADDE 63. — 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanına ve Bakanlığına çeşitli mevzuatla verilen her türlü görev, yet
ki, sorumluluk ile hak ve muafiyetlerden Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili olanlar Millî Eğitim
Bakanına ve Bakanlığına, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile ilgili olanlar da
bu Genel Müdürlüğe intikal eder.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 64. — 22 Mart 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanun, 21 Mayıs
1928 tarih ve 1246 sayılı Türkiye'de Gençlik Teşkilatının Türk Vatandaşlarına Hasn Hakkında
Kanun, 22 Haziran 1933 tarih ve 2287 sayılı Maarif Vekâleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hak
kında Kanun ile bu kanunların ek ve tadilleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
ALTINCI KISIM
Geçici Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunla yapılan yeni düzenleme sebebiyle kadro ve görev un
vanları değişmeyen personel hiç bir işleme gerek kalmadan yeni kadrolarına atanmış sayılır.
Kadro ve görev unvanı değişen, kaldırılan veya şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakan
lığın merkez ve taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü malî ve sosyal
haklan saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler.
tkinci fıkrada sayılanlara, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun kad
rolara atanmaları halinde de değişiklikten önce aldıkları aylık, ek gösterge ve her türlü haklar
daki miktarlardan az olmayacak şekilde ödeme yapılır.
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GEÇtCÎ MADDE 2. — 179,208, 356, 385 ve 454 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler
le yapılan düzenlemelerden dolayı kadro ve görev unvanı değişen, kaldırılan ve şahsa bağlı kad
rolarda bulunanların bu Kanun Hükmünde Kararnamelerin geçici maddeleri gereğince kaza
nılmış hakları saklıdır. GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunla öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girince
ye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulan
masına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bakanlık taşra ve yurt dışı teşkilatı bu Kanunun 53 ve 54 üncü
maddelerinde belirtilen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut
taşra ve yurt dışı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, Bakanlık
merkez teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler, daha önce bu gö
revleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.
Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.
Bu süre içerisinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanunla öngörülen teşkilat yapısına uygun hale
getirmek üzere, Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlı
ğının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve
derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunla kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına
uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde
kaldıkları sürece şahsa bağlı olarak saklı tutulur.
GEÇİCİ MADDE 7. •— EK-2 sayılı listede yeralan kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı bölümünden çıkarılmış EK-3 ve
EK-4 sayılı listede yeralan kadrolar adı geçen Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) ve (IV)
sayılı cetvelin adı geçen Bakanlığa ait bölümüne eklenmiştir.
Yürürlük

MADDE 65. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 66. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI M E R K E Z TEŞKİLATI
Müsteşar

Müsteşar Yard.

Danışma ve Denetim Birimleri

Yardımcı Birimler

Talim ve Terbiye Kurulu

Anahizmet Birimleri

Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı

1. Okul öncesi Eğitimi Genel Müd.

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı

1. Personel Genel Müdürlüğü

2. ilköğretim Genel Müdürlüğü
3. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
4. Erkek Teknik öğrt. Gen. Müd.
5. Kız Teknik öğrt. Gen. Müd.
6. Tic. ve Turizm öğr. Gen. Müd.
7. öğretmen Yetiş, ve Egit.Gn.Mud.
8. Din öğretimi Genel Müdürlüğü
9. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü
10. Yükseköğretim Genel Mü
dürlüğü
11. Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü

2.
3.
4.
5.

2. Yayımlar Dairesi Başkanlığı
3. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Bşk.
4. İdarî ve Malî İşler Dai. Bşk.
5. öğrt. Hiz. ve Sos. İş.D.Bşk.
6. İşletmeler Dairesi Başkanlığı
7. Yatırım ve Tesisler Dai. Bşk.
8. Eğt. Araç. ve Donat. Dai. Bşk.
9. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

-4

Müsteşar

Müsteşar Yard.
Müsteşar
Müsteşar
Müsteşar
Müsteşar
Müsteşar
Müsteşar

Yard.
Yard.
Yard.
Yard.
Yard.
Yard.

12. Yurt Dışı Eğitim öğretim Gn.
Md.
13. özel öğretim Kurumları
Gn.Md.
14. özel Eğitim, Rehberlik ve Da
nışma Hizmetleri Gn. Md.
15. Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
16. Okul İçi Beden Eğitimi, Spor ve
İzcilik Dairesi Başkanlığı

Arş. Pln. Koord. Kur. Bşk.
Hukuk Müşavirliği
Bakanlık Müşavirleri
Basm ve Halkla İlş. Müş.

10. Orta öğretim Burs ve Yurt
lar Dai. Bşk.
11. Eğitimi Araş. ve Geliş. Dai,
Bşk.
12. Çıraklık, Meslekî ve Teknik
Eğitim Gelişt. ve Yay. Fonu
Dai. Bşk.
13. Savunma Sekreterliği
14. özel Kalem Müdürlüğü
O
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EK II SAYıLı LISTE
EK—2
KURUMU
TEŞKILATı

: MILLÎ EĞITIM BAKANLıĞı
; MERKEZ
İPTAL EDILEN KADROLAR

Sınıfı

Unvanı

G.İ.H. Öğretmen Eğitimi Genel Mü
dürlüğü
G.İ.H. Yurt Dışı Eğitimi ve Dışilişkiler Ge
nel Müdürlüğü
G.İ.H. Genel Müdür Yardımcısı
G.İ.H. Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi
Başkanı
G.İ.H. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
G.İ.H. Daire Başkanı
TOPLAM

Derecesi

Serbest
Kadro
Adedi

Tutulan
Kadro
Adedi

Toplam

1

1

—

1

1
1

1
2

—
—

1
2

1
1
1

1
1
3

—
—

M
1
3

9

9
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EK III SAYILI LÎSTE
EK-3

KURUMU
TEŞKİLATI

: MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
: MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLAR

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

G.l.H. Müsteşar Yardımcısı
G.l.H. Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü
G.l.H. öğretmeni Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürü
G.l.H. Dış İlişkiler Genel Müdürü
G.l.H. Yurt Dışı Eğitim öğretim Genel Müdürü
G.l.H. özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri
Genel Müdürü
G.l.H. Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel
Müdürü
G.l.H. Bakanlık Müşaviri
G.l.H. Genel Müdür Yardımcısı
G.l.H. öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi
Başkam
G.l.H. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi
Başkam
G.I.H. Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme
ve Yaygınlaştırma Fonu Dairesi Başkanı
G.l.H. Daire Başkanı
G.l.H. Şube Müdürü
G.l.H. Şube Müdürü
G.l.H. Şube Müdürü
G.l.H. Eğitim Uzmanı
G.l.H. Eğitim Uzmanı
G.l.H. Şef
G.l.H. Şef
G.l.H. Şef
G.l.H. Şef
G.l.H. Şef
TOPLAM

Serbest Kadro
Adedi
Toplam
2
1

2
1

1
1
1

1
1
1

1
5
10

1
5
10

1

1

1

1

1
16
30
30
20
23
22
15
15
10
10
10

1
16
30
30
20
23
22
15
15
10
10
10

227

227
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EK IV SAYILI LİSTE
EK-4

KURUMU
TEŞKİLATI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MERKEZ
ŞAHSA BAĞLI KADROLAR

Sınıfı
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.

Unvanı

Derecesi

Adedi

öğretmen Eğitimi Genel Müdürü
Yurt Dışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Genel
Müdürü
Genel Müdür Yardımcısı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanı
Daire Başkanı
TOPLAM

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

1
5
9

12
46
62
64
70
71

10

Sayfa
322
5
16:20
166:187
13:14
136:148,148:196

I - Gerekçeli 35 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 63 üncü Birleşim tu
tanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe
Komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/49,59,150,182,213

