
DUYURU 

9/8/2006 tarihli ve 262548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Millî Eğitim 
Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği” değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yargı 
kararları doğrultusunda güncellenmiştir. 

Bu amaçla, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün koordinesinde yapılan toplantılara Bakanlığın ilgili 
birimlerinin katılımı ve katkıları ile hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 22/2/2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Yapılan bu düzenleme ile: 
1) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile okul ve kurumların bir çatı altında toplanması 

uygun görülmüş ve Yönetmeliğin “Amaç” ve “Kapsam” maddeleri güncellenmiştir. 
2) Bakanlığımızın teşkilatına ilişkin yasal dayanak değişikliği nedeniyle Yönetmeliğin “Dayanak” 

maddesi güncellenmiştir. 
3) Yönetmeliğin “Tanımlar” maddesinde yer alan “Adlandırma tabelaları”, “Amblem”, 

“Kurum”, “Kurum tanıtım uygulamaları”, “Logo”, “Yerleşim planı” ve “Yerleşke (kampüs)” ibarelerinde; 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bakanlıklar Kurum 
Kimliği Rehberi’nde yer alan Bakanlığımıza ait görsellere göre düzenleme yapılmış, bazıları da 
güncellenmiştir.  

4) “Milletlerarası okullar” da yabancı okullar ile aynı statüde olduğu için madde hükmüne 
eklenmiştir. 

5) Çıraklık eğitimi, 6764 sayılı Kanun ile 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yapılan 
değişiklikle 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamına alınmış olup mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu olarak 
mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. Halk eğitim merkezleri, iş okulları, yeniden tanımlandığı için 
madde hükmünde buna uygun düzenlemeye gidilmiştir. 

6) Pratik kız sanat okulları kapatılmış,  olgunlaşma enstitüleri ise hayat boyu öğrenme kapsamına 
alınması nedeniyle 5 inci maddenin on üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, özel okul 
tabelalarında resmî adının dışında başka bir isim kullanılmaması hususu hükme bağlanarak mevcut ifadeye 
açıklık getirilmiştir. 

7) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “stilize edilmiş” ibaresi 
“tasarlanmış” ibaresi ile değiştirilerek madde hükmünün daha anlaşılır ve açık hâle getirilmesi 
amaçlanmıştır. 

8) Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında yeni tasarlanan Bakanlık logosu ile amblemini 
oluşturan sembol ve yazılar açıklanmıştır. 

9) Madde hükmünde yer alan mevzuatta meydana gelen değişikliklere ilişkin güncellemelere yer 
verilmiştir. 

10) Madde bendinde yer alan “CD” ibaresi, maddeden çıkarılarak ifade yabancı kelime 
kullanımından kurtarılmış ve sadeleştirilmiştir. 

11) Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge 
hükümlerine göre taltif amacıyla düzenlenen ve adı değişen belgelerin adında güncelleme yapılmıştır. 

12) Yürürlükten kaldırılan ve değişen mevzuat güncellenmiştir. 
13) Taşra teşkilatının tanımı 4 üncü maddede yapıldığı için kısaltılmış ifade kullanılmıştır. Ayrıca 

Yönetmeliğin, Resmî Gazete’de yayımlanması ve elektronik ortamda da ulaşılması kolaylaştığı için gereksiz 
kâğıt israfının önüne geçilmesi amacıyla Tebliğler Dergisi’nde yayımlanmasına gerek görülmemiştir. Bu 
amaçla fıkra metninde güncellemeye gidilmiştir. 

14)  Geçici madde ile Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile okul ve kurumlarınca kurum 
tanıtım uygulamalarına ilişkin değişiklikler Bakanlıkça yayımlanacak kılavuza göre 31/12/2019 tarihine 
kadar gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Stoklarda bulunan basılı evrak ve benzeri tüketim malzemelerinin 
tükeninceye kadar kullanımına devam edileceği de hükme bağlanmıştır. 

 


