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Harcama Birimlerinde 2011 yılı ve devam eden yıllarda, eğitim proje, plan ve
faaliyetlerinin tespiti, uygulanması, koordinasyonu ile uygulamada birliğin sağlanarak
hizmette gerekli etkinlik ve verimin artırılması amacını gerçekleştirmek üzere; aşağıdaki
hususların dikkate alınması ve yerine getirilmesi uygun görülmüştür.
1- Eğitim ihtiyaçlarının hizmet-içi eğitim şeklinde, konular üzerinde gerekli tecrübe,
bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip birim veya kurum personeli tarafından, ücretsiz
karşılanması esastır.
Bu eğitimler, personelin yaptığı görevin gerektirdiği, mesleki bilgi ve düzeyinin
artırılması ile bilgilerinin güncellenmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda hizmette kalite,
etkinlik ve verimliliği artırıcı öneminden ötürü de; ihtiyaç doğrultusunda ve olanaklar
dahilinde, birim amirlerince gündeme daha fazla alınmalı, yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
2- Ancak eğitim konusu hakkında, biriminde veya diğer birimlerde görevlendirilecek
eğitici personel bulunmaması durumunda, kurum dışından eğitim hizmeti temin
edilebilecektir. Harcama Birimleri, bu tür eğitimlerin ücretlerini karşılayabilmek amacıyla
daha önceki yıllarda olduğu gibi 2011 ve daha sonraki mali yılı bütçelerinde de; Kurslara
Katılma Giderleri tertibine ödenek talebi yapabileceklerdir.
Harcama Birimlerinin, projelendirerek dışarıdan temin edecekleri eğitimlerde; eğitim
konuları, üretilen hizmetin gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmeli ve eğitime
katılacak personelin görevi ile ilgili olmasına dikkat edilmelidir.
3- Kuruluş dışında kurs, staj, seminer, toplantı ve konferans gibi her türlü eğitim
programlarına katılanlar, Genel Müdürlüğümüz Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğine göre,
programın bitimini takip eden ay içinde, eğitimin seyri ile ilgili rapor vermek zorundadırlar.
Kuruluş dışında eğitime gönderilen personelin, aldığı eğitime ilişkin raporu, Harcama
Birim Başkanı tarafından, Eğitim Şube Müdürlüğüne gönderilecektir.
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4- Harcama Birimleri, gelecek yıla ait eğitim proje ve planlarını, ihtiyaç doğrultusunda
belirleyecekler, talep yazısını müteakiben Eğitim Şube Müdürlüğüne süresi içinde
göndereceklerdir. Eğitim ihtiyacının bulunmaması durumu da, cevabi yazıda belirtilecektir.
5- Genel Müdürlük Makamının 09.07.2008 tarih ve 2008/26 sayılı Eğitim Genelgesi
yürürlülükten kaldırılmıştır.
Harcama Birimlerinin 2011 yılı eğitim proje, plan ve programları belirlenerek, ekte
gönderilen örnek tablo şablonuna göre düzenlenecek ve engeç 06 Ağustos 2010 tarihine
kadar Eğitim Şube Müdürlüğüne gönderilecektir.
Genelge hükümlerine gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve gereği hususlarını önemle
rica ederim.

Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN
Genel Müdür
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