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Kaymakamlık Kursu
Madde 0027: Kurs Çalışma Programı
(17.07.1997 tarih ve 23052 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6 ncı
maddesiyle değişen şekli.) Her dönem kurs için Müdürler Encümenince
kararlaştırılacak esaslar içerisinde ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca gerekli kuruluşlar ve
konferansçılar ile ilişkilerde bulunularak bir çalışma programı hazırlanıp Bakanlık
Makamının onayına sunulur.
Kurs çalışma programı, İdare ile ilgili konularda tartışmalı konferanslara, seminerlere,
önemli konu ve sorunlara değişik açıdan bakılması imkanını sağlayacak panel ve açık
oturumlara, şehir içi ve dışı inceleme ve uygulama gezilerine, belli bir süre Danıştay,
Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Kalkınma Bankası, Turizm Bakanlığı, Çevre
Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları ile
seçilecek bir Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölge ile Sınır Ticareti ve KOBİ
uygulamalarının yerinde görülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Ayrıca imkanlar
ölçüsünde yabancı dil eğitimi ve yurtdışı gezisine yer verilir.
Kursiyerlerin Bakanlığımız dışında kalan Birimlerdeki çalışmalarının uygulanma şekil,
süre ve değerlendirilme esasları Eğitim Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimlerle
müştereken tespit edilir.
Kurs programında seminerler, blok sistemi esasına göre düzenlenebilir. Bu takdirde
her seminerin sonunda ayrıca bir değerlendirme yapılır.
Kurs süresince ihtiyaçlara göre yapılacak olan inceleme gezileri Bakanlıkça görevli
kılınacak tecrübeli bir kafile başkanının yönetiminde, özel programa göre ve toplu
halde yapılır. Gezi programları gidilecek İller Valilikleri ile görüşmeler sonunda ayrıca
düzenlenerek, gezinin başlamasından uygun bir süre önceden Valiliklere gönderilir ve
kafile başkanına tebliğ edilir. Kafilede ayrıca mali işleri yürütecek ve kafile başkanına
yardımcı bir görevli bulunur. İnceleme ve gözlemlerden edinilen bilgilerin gezi
sırasında kafile başkanının önünde görüşülüp tartışılması için programda uygun
süreler bırakılır. Gezi sonu Ankara'ya dönüşten itibaren üç gün içinde kursiyerler gezi
sırasında edindikleri bilgi ve kendi kişisel görüşlerini özetleyen bir rapor düzenleyerek
kafile başkanına vermekle yükümlü tutulurlar. Bundan sonra kafile başkanı gezinin
baştan sona uygulanışını yapılan temas, inceleme ve gözlemlerde kursiyerlerin

geziden sağladıkları faydaları ve gezi süresindeki tutum ve davranışlarını belirten
raporunu Bakanlığa verir.
Kaymakamlık Kurslarının Bakanlık dışı kuruluşlarda yürütülecek eğitim programları,
ilgili kurum veya kuruluşlarla mutabık kalınacak esaslar çerçevesinde o kurum veya
kuruluş tarafından hazırlanıp uygulanır. Bu eğitimler süresince kursiyerler genel
hükümler yanında, o kurum veya kuruluşun uygulama eğitimi ile ilgili mevzuatına
uymakla yükümlü olurlar.
Kursiyerlerin yabancı dil geliştirme eğitimleri, Eğitim Dairesi Başkanlığı
laboratuvarlarında veya Bakanlıkça uygun görülecek resmi kuruluş ve kültür
merkezleri ile özel kurslarda verilir.

