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Milli Egitim Bakanligi Kurum Tanitim Yönetmeligi ve Kurum Tanitim Kilavuzu

Bakanligimiz okul!kurumlarindaki kurum tanitim uygulamalarina iliskin usul ve
esaslarin yer aldigi Milli Egitim Bakanligi Kurum Tanitim Yönetmeligi 9/8/2006 tarihli ve
26254 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girmistir. Söz konusu Yönetmelik ile
uygulama örneklerine yer verilen Milli Egitim Bakanligi Kurum Tanitim Kilavuzu Eylül 2006
tarihli ve 2588 sayili Tebligler Dergisiyle Bakanligimiz internet sitesinde de yayinlanmistir,
Kilavuzda belirtilen hükümlerle, uygulamaya yönelik hususlarda tereddüde düsüldÜgü
ve bazi yanhs anlasilmalarin ortaya çiktigi bugüne kadar Bakanligimiza intikal eden yal'.i1l,
sözlü ve elektronik ortamdaki basvurulardan anlasilmistir.
Ortaya çikan tereddütlerin
giderilmesi
ve uygulamada birligin saglanmasi
bakimindan;
1) Söz konusu Yönetmeligin 8 inci maddesinde yer alan ve örnegi Kilavuzda
gösterilen Atatürk Posteri tablo uygulamasinda, Kilavuzdaki görsel tasarim ve dÜzenlemeye
uyulacak, halen kullanilan Atatürk posterleri kullanilabilecektir.
2) Ayni maddede yer alan ve örnegi Kilavuzda gösterilen Istiklal Marsi ile Atatürk' ün
Gençlige Hitabesi tablolarinda da Kilavuzdaki görsel tasarim ve düzenlemeye uyulacak,
ancak farkli kompozisyonlarda dalgalanan Türk Bayragi örnekleri ile mevcut Atatürk
resimleri de kullanilabilecektir. Istiklal Marsi ile Atatürk'ün Gençlige Hitabe tablolarinda yer
alan metinler, 9/10/1984 tarihli ve 134 sayili Talim ve Terbiye Kurulu kararina gÖre
düzenlenecektir.
3) Kilavuzda yer alan tablolarin boyutlari ve üretiminde kullanilan malzemeyle ilgili
bir standart getirilmemis olup kullanilacaklari mekanin boyutlarina göre yaklasik eni,
boyunun %70'i oraninda olmak üzere her boyutta ve çesitli malzemeden üretilcbilen tablolar
kullanilabilecektir. Ancak ayni mekandaki tablolarin boyutlari ile ayni amaea hizmet eden
ortamlarin tablo boyutlarinda birlik saglanacaktir. Kullanilmasina devam edilen veya
yenilenen tablolarin çizilmesini, yirtilmasini, bozulmasini ve tahrip edilmesini önleyecek
PVC, cam, ya da diger koruyucu malzeme ile kaplanmasi saglanacak, bu materyal temin
edilirken belirtilen standartlara özen gösterilecektir.
4) Okul/kurumlar, Yönetmeligin 5 inci maddesinde yer verilen tabela renklerine
titizlikle uyacak, ancak Yönetmelik ve Kilavuzda yer almayan ya da bünyesinde brkli
üniteler bulunan kurumlarin tabela renkleri kurumlarin görevleri ve bagli bulunduklari
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birimlerle iliskilendirilerek ögrencilerin ögrenim gördükleri okul/kurumlarin tür ve seviyeleri
dogrultusunda belirlenecektir
5) Yönetmeligin 17 nci maddesinin ikinci fikrasinda, "Birlestirilmis sinif uygulamasi
yapan okullar ile imkanlari yeterli olmayan okul ve kurumlarda kurum tanitim uygulamalari
ihtiyaçlar dikkate alinarak asgari seviyede gerçeklestirilir." denilmekte, ayrica Yönetmeligin
Geçici 1 inci maddesinde de "Logo, tabela ve kurum tanitimina ait diger uygulamalara
Yönetmeligin yayimini izleyen bir yillik süre içinde geçilir. Baslikli kagit, dosya, zarf vb.
tüketim malzemelerinin kullanimina ise mevcut stoklari tükenineeye kadar devam edilir.
Yeniden basimda bu Yönetmelik hükümlerine göre islem yapilir." ifadesi yer almaktadir.
Bu çerçevede okul/kurum tabela ve logolari disinda kalan; Atatürk Posteri, Istiklal
Marsi, Gençlige Hitabe ve benzeri tablolar ile kurum tanitimina iliskin diger uygulamalarin
kullanimina devam edilecektir. Bunlarin yipranmasi, tüketim malzeme stoklarinin bitmesi ya
da kullanilmayacak duruma gelmesi halinde veya yeniden alimlarda Yönetmelik ve söz
konusu Kilavuzda yer alan örneklerine uygun olarak hareket edilecektir.
Yukaridaki açiklamalar dikkate alinarak uygulamalarda Yönetmelik hükümlerine
titizlikle uyulmasi ve gereksiz harcamalardan kaçinilmasi hususunda geregini önemle rica
ederim.
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