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b) Milli Eğitin'ı Baltaı-ılığı Özel [Jlaştırıııa Hizıı-ıetleri Mesleki Eğitiıı.ı Ve celıştiı.ıııe
I(urslıirı Yöııetıne l i ği.

İlgi tl-ı) \'önetıııçıliğiıı ("ı ııcı ı-ı,ıaclclcsiı-ıric liııı,s açılıslaı,ı jlc ilü]ılıcliizcı.rlcıııclcr y,apılıriıs
olup ilgili açıl<laıı-ıalaı, aşağıya çıItııı.ılıı-ııştır.

l-İlgi (q] Yö.nctnıcliğiıı 6 ı-ıcı ı,ııadclesiniıı lıirıııci 1-ıl<,rasıı,ıcla. ,'Kuı,sltıra; Küııııııı,
Yiiııetnıelik, Özel Öğretiııı KıırıııııIarı Staııdcırtlrır Yöııergesi lıiikiinıleri ı,e illeriıı ııii.t'iıs
sOlı151,r.r, göre bıı Vijnetnıelikte lıelirtiIeıı eğitinı ı,e öğretiııı.fiırıli,l,g7Jgriııi. .y,iiriirıııelı iir,ere eııuı iin lisuııs ilıel,ıttı.ıı olaıı gerçeli kişi liıırucıı adıııcı ı,e,.|)u l{ıırııcıı teııısilcisİ eıı cıl, ijıı lisuns
nıei,ııIıtt tiil,el kiŞi ıllıııı kıırııcıı aılıııcı I}cılıcııılıkl:a kıırııııı oçnıeı iıni ite iş yeri tıçtıı(ı ve
çıılışıııa rıılısatı tl.ı'iieııleııir.'' l-ıı.ilrıııii 1,,cr aiıııal<tadır,

:- İıgi (lı) Yi)netlneliğin 6 ııcı ı-ııaclr-Jesilıiıı i]<iııci flkı-asıııdal ,,Merkei İlçe ı,e ilçelerin
ııiifiısııııcı göre nıerliez ilçe ve itçede açılocak lııırııııı solı7ş1 belirlerıirken Tiirkiye İıtutistik
Iiıırııııııııııııı lıer yıI belirlediği sayılar escıs cılıııır, |Yii.fus s{ı|,ısı;

a) 3()0.000'iıı altıııdu oltııı lıer it için 3,

b) 300.000'den .t'cızlo olaıı illerıle ise itk .100.0()0 ııii.fiıs için 3 ve soıırulri her 20t).000
ııüfııs iÇ'in ilova l, lcıırs rıç'ılııırı.sıııa iıiıı ı,ariIir. Tııploııı ııiifiı.ııı 50.00a,iıı cıltııııIrı ıılaıı
ilÇ'elerde isc kıır,Ş ııÇ'ıluıııtıi,. " lııil<ı,ııii lııılııııııalttarlıı. 1]ıı kııl"ıstııııciıı 20l8 yılı l<iıı-ıtcıı.jaııları
VLI7.1l11l7 ekiııde griıldeı'ilıııiştiı. F-l(leki talıloija il ı,t, iIçclcı,iı,ı gcııcl ı,ıüfiıs sa1.,ılaı,ı, ilçcdc açılan
ttıPlaılı l<uı's SaYlSl. iŞleınleri dcvaıı-ı ecleıı kıırs sı1},ısı ve ilçeileki tıoş konlcıılaıılaı.
lıclırleııı-l-ıiŞtiı'. BaŞvı"ırıılaı'['ııış koı-ıtcııjaıııi görc alınaciıl< tılııp ııvı,ıı kişıııiıı ilçc ktıııtenjaıiı için
sadece b i r l-ıaşr,urıı su tl i kkate ı,ı l ı ıı acal< 1 ı ı..

:- İlgi (l-ı) Yönetnlelığin 6 ııcı ı-ııııclclcsıııjn cltırctıincii til<ı,asıııııı; ,,I}ukaıılıkçrı lıeı,.1,ıl
kıırs ııÇılııccık il ı'a ilÇeler Gcııcl Mıiclıirliiğı|iıı iııterııel ıu.l,fiıs,ıııılu iluıı aclilir. I,t)ııctıııeliğin
5 iııci nıatlclesiııcle lıelirtilen lııırııcıı 1,ı4:t1 l11,rrrrıı leııısilı.i,şirıe ııiı,şurIl,urı teışı.l:uııluı,lıııı kıırs
uçııırık istelıen[gy, iluıı tıırilıiııtlen itibureıı bir u1, içerisinıle; kıırs ııçnıuk istİdiEi il ı,e ilçeyi,
kıırııı:u ve-Yrı kıırııcıı tenısilcisinin kinıtik, adres, iletişinı ve öğreııinı dıırıınİıı bitgilerini,

Ilgi: a) Milli Eğitiııı 13akaıılığı Özel Öğretiııı l(uıuırıları YönetıııeIiği,

Vl 1| !J Kaııı pilsii 0(,ı5 ü) L:-. |J ltıh İ]ısç ı, lcı"'ı\ i\ K,\ Il ı\
L] İç[ ıriıni k Ağ : h ıl.p/l oıjkgııi.ıııeb. uııv, l r
i]-p(ls[x: ı)ııkuı11/1ı,1111|_1. g,,a,,,,

Genel Müdürlüğün inteı'ııei say.fasınria yer alaıı başvuru ekİunındaıı girerek müracaut
eılcr.
eliraıı el lvlutl[l1,1[lgLllılı.ı,/ ıüllCfılel
saythsında (ıvrr,ıı,.ookgırr.nre[ı.gor,.tr), Usııliiııc ııygltıı başr,ıırıı yapır-ııyııı-ılıırııı

\1,rıiılılı bilgi için; Şlı.;\.,J<1, (:çı,tİct i]l]1.{..; t
'|'cl 
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aç ı lacırk tı r.

itihqran bir yl geçeı,lidir." hLikn-ıLi gercğince bıışr,.ı_ırıı



baŞr,urulaı'ı değerlendiı'ı,ıreye alınıı,ıayacaktır. Başr,urıı ekraı,ıı 30 Nisan 2078 Pazartesi günü
saııt l 5.00'te l<apatı liical<tır.

+- İlgi (b) Yöıretıneliğin (ı ncı ıııaclciesinin beşinci flkrasıı-ıııı; ''Genel Müelürtükçe ilk
nıüracaat eden kıırııcu veya kurucu tenısilcisine ait kimlik bilgiteı,i, öğrenim tlurumu ve
udli sicil sıırgıılunırısı .1'ıılııIır. Sıırgıılunırı ,ırıııııt:ııııclu kıırs rıçııııısııırlcı .ıtıkıııc.ıı giirı|ilnıeJıaıı
ıııiircıcacıt stılıihiııe, Yöııetnı.eIiğiıı 5 iııci tııorlclesiııiıı ilıiııci fikrıısıııclu helirtileıı helgeleri iiç
rıY iÇarisiııcle t«ıııanılayıp il/iIç,e nıillt eğitinı nıiirIürtiiğiine verıııesi gaı,ektiği J,rızı ile
biklirilir, Kıırs açıIııcak il/ilçe nıilli eğitiııı nıiidiirliikleriııe cIa rlııruıııı-azı ile biIdiriIir. Kurs
rıçıııtık ii7,ere ıııiirucıat erleıı kıırııcıı veyrı kıırııcıı teııısiIt,isi ı,criIeıı siire srııııııııı lıııılur
helgelerini eksiltsiı olaralt te.şliııı etnıei,se ı,eJ,ıı il/ilç,e ıııitIi eğitinı nıiiıliirliiğiiııce 1,ç1111!.1111
iııceIeıııe sııııucı,ıııtIu belgalariııiıı ilgili nıeyi,uOItı u|,!]utı ıılıııııılığı ıespit edilirse lıu tlııı.uııı
1'tıı,ı ile rııtirııcurıt salıibiııc hildirilir ı|? _|;Lti,ı cliiıııla he !galaı" iıııle eıliliı.. .{J,rıt,ıı liıııı ıı
lıııklııııılu Geııel ,|]iiıliirlı:iğe bilgi veriIir. Bı.ı le ıırılt,u |,a!,u kıırııcu ıe ıııs,ilc.isiııc ilii 1,ı! ıii1,(, ,1.

kıırs cıÇıııcık iÇiıı Geııel Miidürliiğiiıı iııterııet sa.yJiısıncla .yeı, aluıı bcışı,ıırıı elırtını girişiııe
iziıı verilıııe3. " l-ıül<ıı-ıı-i gereğiı-ıce ıııüracaatlaı, Cencl l\4tldıiı,lıiğtiııı|iz iırterı-ıet saytıısıı,ıda yer
alaıı lıaŞr"ı"ırrı el<raı,ııı-ıdaıı tarihlsaaticlakikaisaı,ıiye ()ııceliğıne g()re alınacaktır.

BaŞvı-lı'ı,ıclı bı"ılıııraıi ve sorgulaıı-]a sOnuctı]icia ltıırs açıırasıııcla salrınca göriilineyere1<
basvı-ırı-lsı-ı kal'ıııl ec]İleıılerİıi clıırııı-ıııı \,e sıralaıııası Genel Mıictıirliikçe ı,ali]iklerı.
l-ıildiı'ileceğiııdeı'ı b;ısvuıı.ı salıiplcı,i bışrrlrulaı,ıııııı tal<itıinı ı,ılilik]crdcn ya;ıabiIecckleıclir.
ValiIiklcr t-ııı sıı'alaııı,ııil,a gi)re r,c iigi (tı] \'()netnıelil<'tc belirtılen s[ire siııııına l<ıiclar r,e ilgi (ı)
Yöııetıııeliğiıı 5 iı-ıci ııaddesi hiiktiırılerine göı,e belgelerinieksiksiz olaralt ilıilçe mill1 .ğiıir.,
ı-ıliidiirlıiğiiı-ıe tesliı"ı-ı etııresi içiır başı,ııı,u sahıbiııe resı,ıri yazı ile tebligatta bı_ı]unacaktır.

Tebliğ tarilıinden itil-ıareı-ı iiç aylıl< sı_ire başial,acak olııp [ırı si_ire soııı_ıııilı ilgi (a)
Yönetnıcliğiı-ı 5 inci ıııat]clesi lıükiiıııleri ve diğeı, ıııevzrıata göre isteneıı sartlıırı yerine
gctinıeyeıı ı-ıriiracaııtlarııı başı,ııruJiıı,ı rec]dcclılerc]< claI,ıa stıııı,a qe lcıı [-ıaşı.ıırıi sahitıi hal< sahibi
olacağıııdaıı bu l-ııisıısti t)zellıkle clil<l<aı eilıliııesi gcı,cLıııcl,tedir. il ılçcttc l-ııılııııaıı
konteıılaıidan thzla kişıvc vc [ıiışr.,ııı,ı,ı scıııtıçlaıııııı,ıtlaıı tıiı, scıııı,ııi<i l<işıl,ı- ıeblıgat
1'aPılı'ı-ıayacıktır. Koııücılanı dcılıı cılaıı r,c koırtcn_landaıı liızla kı-ırs [ıı.ılııı-ıan ıl r,c ilçclcıc
başr.,ı-ırı-ı vapılaıııayiıcal<tır. Bı-ı yeı,[eı, başr,ı-ıırı ekraıiıı-ıcla kapatılırııştıı..

S- İlgi (iı) Yöııetıı-ıeliğiıı 6 ncı ıııaclclesiııiı,ı altıı-ıcı ftl<ı,asıı-ııııi "(ieııel ılIiirliirltiğtiıı
iııterıı.et sıı.lJZısıntlu.|,er ulrııı hrışı,ıırıı ultrııııııu aJ,nı il. ı,ı!J,u ilç:e sıııır[ıırı içiıııle birrten./İi,lu
kıırs aÇıııtı ııiirııctıtıtı ıılnıcısı clıırıııııııııtltı, ıııı|irrıt:tıtıl ecleıı .fiırlilı kişiter ilk ıııiirtıccıtıtttııı
itihureıı sıı,tılııııaruli /iırklı kişiler turrı.fıııtlaıı cıçıIııcali kııı.s,sa1,751 kuclcır nıiircıccıcıt edilıııesi
huliııı[e ttiıııiiııe, ./tırklı kişiIer t«ı,tıfiııeIrııı uç,ılac:uk kııı,s sıı.lı1:;1ııtluıı .fiıilu mıirtıcııtıI arlilıııiş
oI,nıtısı lıaliııde ise hcışvıırıı sırusııltı göre Iıeşiııci ./ikra hiikünıleri drığı,ııltıısııııtIı işleııı
baŞIrıtılır. Mİirucııcıt eılenlerin belgeleriııiıı iucle eılilnıesi ılıırıııııııııılrı sırrısıyIa soıırulti
ıııti,racııat edenler İçin ayııı işlenı ıılıgul,üıııır." lriikn-ıii ueı,eğince ıııüracaat eclen kişilerin
Sl[aSIllıl riil<l<at ecjilercl< ıııiiracaatlaı-ıı,ı alııın-ıası r.,e işleı-ıı başlaüıln-ıası gerel<ıııektedir.

(ı- [3aŞr'ı-ırıır]a billı.ıı-ıııp l<ı.ırs ıçı,ırasıııcla s;ıl<ıııe a g()rıı lırıcyeıılcriı-ı. ı:r,ral<ıııı lıasr uru
tlıırtıı'ıııına gÖre hazıı'laır'ıiılaı,ı gercl<ıııcl<teclıı,. Yani l,ıaşı,ı,ırıı. uerçck liışı olaral< vapılı-ııış ise.
er'ı-a]<ııl gcı'Çel< l<iŞı :ıclıı'ıa. [-ırışr,ııru ıtizel liışilil< adıııe yal"ıılnıış ise cv,ı,al<ııi tiizcl l<ışılıl< 1şiı.l<ct)
aclıı'ıa dtizeıılenıııesi ceı't'küı]L,l(tcdıı, İl ılçe ı-ııilIi eğitiıı-ı ıı-ıı_iclüı,liiklcı,iiıin ıııiiı.acaaıtlaı.ı ıılırl<cı-ı
titız iııceleıne yapı-ııııları i,e bıı clı-ıruı,ı-ıa dikl<at etı-ı-ıelerı gerel<ıııel<teclir.

7- Konten_jaıılar yılı ile sıı-ııı,]ı olclı.ığı,ıııdaıı lıaşr,ıırı_ı sahıl-ıleı,iı,ıe tebligat işleıılerı lıer
haliikarda 2B Aralık 2()l8 taıihiı,ıe ],.atlar tııı,ıanılıııracılilıı,. I]ıı tııril-ıe ]raclıır sııası _Qeleır kişi,ve
tcblicat YaPılaı'alr ıiç a1'lıl, siiı'e başltıtılacı[,,tıı,. l]ıı tırilıteıı s()ııfti 5ıfıı5i gctsc bili: tebligat
r,,apı I ıı ıayacal< tı r.

|i-( jeı-ıe l M iid ıiıltiğıiıııiiz iııterııct sııy 1iısıı,ıclı [-ııılııııaı,ı (ıvrı,ır,.rıııkgnı. meb.gıır,.tr)
i,ıc,lı,es i nclel< ı başvı"ı rı.ı ekran ı ı-ıtı aşıığ ı cla k i tı i lgi l er gi ri l ecel<t i r.

a- Mtiı'aca,at edenleı,gerçek kişi ise kııruciıı,ıııı,ı, ttizel kişi ise kurucu teı-,ırsilcisiniıi.
Adı ve soyadı
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Yal<ırııııııı ( ıııııre. babti. kaı.dcş. eş \,c\ıa çocı,ılı; i -(. Kiııılil. Nıııı.ıaı.ıısı
Niifrıs ciizciallı scı'i ııtıııııı'ası ( seıi koc]ı_ı r,e ııunıafası arasıı,ıcla boşlı_ık bırakı]ıııaclaıı)

yazılacaktır.

b-Kıırsı"ı:ıÇiıcal< gerÇel< kişı ise gerçek l<işi,v-i. tüze l l<ışi ise tiizel kişı seçcneği scçecektir.
c-Kurs aÇacağl ili, iIÇeYi- adli sıcil l<ayclı ciı-ırı-iıı-ııı, t)ğreniı-ıı durıııı-ııı (ön lisans, lisaı-ıs,

ylıksek liszıns ve clcıkloı.a ) seçeııcği seçilcce ktir
11-[:3aŞr'ı,irı-ıYıı gcı'Çek kişi tılarak y:ıpaıılaı, il<aıııetgilı ailı,cs [ıilgiieı.iı-ıı giı.ecel<lercliı
e-F}ıŞr,rııul'ıı tl-izel klŞi olaı'ak yapaıılırr ]rurucu oIaıı ttizcl kişiliğin aclı, r,t:rgi ııuITıAfıist

r,,e t_ıc]res lıilgileri giı-i lccektır.
f'-GerÇek l<iŞidıl kurtıcu, tiizel kişicle ise kıırı-ıcı-ı teııısilcisinııı cep tclefiııııı Iıı,ııııaı-ası vc

e-ınail aciresiyazılclılttaıı soı-ırıı.'liaydet'' ilıiğı.ııesine (butcın) biısılaı.alr |İııycleclilecektır.
O- İlgi (b) \'önetıneliğin 6 ncı ı,ııııclcleı-ıııı bcşiı-ıci 1lkrıısıııilıı itaılc etliJcliğigiiıi ııer,zııattıı

belirtilcıı kriteı'lerc' rıvıı-ıaı-jaı-ı ırriiı,acııat ecicı-ıleı, iki r,ıl si]ı,e ile lıaşi,ıırı_ı y,,p,rİr-,.-,u.ulilarıncliııı
Şal'tlaü'1 taŞııı'ıavanlaı'ıı-l ı-ııiirııcaat ctıııeı-ııc]eı,i gcı,cliıııcl<ıccijı. 20l7 vıIinclıİ [ıaşr,ıııri yapıp sıfiıs1
geldıği lıalde 1cbelltiğ ctı-ııcveıı]eı ıle dtısvısıııı siiı,esi içeıısiııclc tesliı,ı-ı ctı11cvenler başr,ı"ıı.ı_ı
yapaırıııyııcaktır.

13 i l gi leriı-ı ı zi,e wlçarı daki aç ı l<l aıı,ıa l :ıı. cl iltl<ate a l ı naral<
hassasiy,eti n söstcri l ıı,ües i hıısusıı nda gcıeği ni rı ca erleri ııı.

1,apılacıık işlen-ılelde gerel<eı-ı

Keınal ŞAMI-tOĞLlJ
Baltaır a.

Genel Müdıir
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: ((}i l: i 4 l3 :],] .l2

F;,ikı : {{):1 l]l ] 1i] ]:1 lı l

lJıı cııııkıiiıcıılj clçLıronilıi:ıızıilciııızı]ııııııııııı.lııılı:. ç,rrıtli:rııguıııcbııııııü(l|.\iJxlcI] 3354-b5İ-4-36a;:b7B94 iioılı ılc ler il cclılçLıilıı



PALANDÖKEN

PASiNLER

18.101
TEKMAN

14.391
UZU NDERE

YAKUTlYE

ÇiFTELER
GüNYüZü

MAHMUDiYt

399.451

20.449

353.179

GAZİANTEP
1"4o.719

ŞAHlNBEY

1"34.937

GiREsUN


