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BAKANLIK MAKAMINA

İlgi:

a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı,

b) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 30.03.2016 tarihli ve 26022156-101.04E.3631715 sayılı yazısı.

Genel Müdürlüğümüzce hayat boyu öğrenme kapsamında her yaş düzeyine ve her gruptan
vatandaşlara mesleki teknik ve genel yaygın eğitim kursları düzenlenmektedir.
652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla
politikalar oluşturmak, her yaş ve kademedeki vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya mesleki
ve teknik alanlarda eğitim vermek, yaygın eğitim ve öğretim programlarını hazırlamak görevi Genel
Müdürlüğümüze verilmiştir.
Genel Müdürlüğümüzce yayınlanmış olan kurs programlarının ilgi (a) Karar ile onaylanan Yaygın Eğitim
Kurumları Çerçeve Kurs Programları'na göre güncellenmesi, talep edilen yeni kurs programlarının da
yine aynı çerçevede hazırlanması gerekmektedir.
Bu kapsamda; ilgi (b) yazı gereği il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan program
komisyonlarınca hazırlanan ve taslak halinde Genel Müdürlüğümüze gönderilen programlar, Yaygın
Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları ve Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen diğer programlar
çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmaları tamamlanan ve ekte sunulan, yeni hazırlanan 23 (yirmi
üç) ve güncellenen 4 (dört) kurs programının Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet yürüten
yaygın eğitim kurumlarında uygulanmasının ve Bakanlık Makamının 03.02.2017 tarihli ve 1421835
sayılı onayı ile uygulamaya konulan "Kick Boks" branşındaki yedi adet programın "Eğitici Nitelikleri"
başlığı altında bulunan “1. Kademe antrenör” ifadesinin “1. Kademe yardımcı antrenör” olarak
düzeltilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde, yeni hazırlanan, güncellenen ve ekte sunulan
programların yaygın eğitim kurumlarında uygulanmasını, halen uygulanan "Kick Boks" branşındaki yedi
adet programın eğitici niteliklerindeki yukarıda anılan değişikliğin yapılmasını, programların Genel
Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmasını ve e-Yaygın Sisteminde tanımlanarak uygulamaya
konulmasını olurlarınıza arz ederim.
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