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GENEL AÇIKLAMALAR
Çerçeve program; Kamu Personeli Seçme Snavlar ile Serbest Muhasebeci Mali
Müavirlik Staja Balama Snavna hazrlk amacyla özel kurs açmak isteyen
kii/kurulularn uygulamak istedikleri kurs program ile ilgili olarak uymak zorunda
olduklar hususlar ve programda bulunmas gereken bölümleri içeren ve bunlara açklk
getiren bilgiler bütünüdür. Söz konusu snavlarn içeriinde zamanla deiiklik olabilecei
öngörülerek çerçeve program, süre ve içerik olarak esnek bir yapda tasarlanmtr.
1. Bu çerçeve program 05.05.2005 tarih ve 24 sayl Kurul Karar ile kabul edilen “Özel
Kurslar Çerçeve Program” esas alnarak hazrlanmtr.
2. Çerçeve program uygulamak isteyen kurumlar “Programn Amaçlar”n gerçekletirmek
kouluyla “Programn Süresi” ve “Program çeriinin Haftalk Dalm” bölümlerini
“Özel Kurslar Çerçeve Program”nn açklamalar dorultusunda kendileri
düzenleyecektir.
3. Hazrlanan program, öretime balamadan önce “Bakanlk Onay” alnmak üzere 3
nüsha (yazl ve CD) hâlinde valilikler aracl ile Özel Öretim Kurumlar Genel
Müdürlüüne gönderilecektir.
4. Yukarda tarif edilen ilem, kursa balama esnasnda bir kez gerçekletirilecektir. Ancak
özel kurs merkezi tarafnca kursun içeriinde (“Programn Süresi” ve “Program
çeriinin Haftalk Dalm” bölümlerinde) herhangi bir deiiklik önerildiinde söz
konusu ilem tekrarlanacaktr.
5. Çerçeve programlarn “Programn Amaçlar” ksm, ayr ayr her program türü için
sabit kalacaktr.
6. Çerçeve programda bulunmas gereken ögeler hususunda 05.05.2005 tarih ve 24 sayl
Kurul Kararnn eki esastr ve aada belirtildii ekilde düzenlenecektir.
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KURUMUN ADI
KURUMUN ADRES
KURUCUNUN ADI
PROGRAMIN ADI
PROGRAMIN DAYANAI
PROGRAMIN SEVYES
PROGRAMIN AMAÇLARI
Kamu Personeli Seçme Snav Alan Bilgisi, Eitim Bilimleri ve Genel Kültür ve Genel
Yetenek Snavlar ile Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik Staja Balama Hazrlk
Kurs Programlarnn amaçlarna aadaki açklamalar ksmnda ayr ayr yer
verilmitir. Her bir çerçeve programda bu amaçlar sabit kalacaktr.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA LGL AÇIKLAMALAR
PROGRAMIN SÜRES
PROGRAM ÇERNN TOPLAM KURS SÜRESNE GÖRE HAFTALIK
DAILIMI
ÖLÇME VE DEERLENDRMEYLE LGL ESASLAR
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖRETM ARAÇGEREÇLER
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AÇIKLAMALAR
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ALAN BLGS HAZIRLIK KURS PROGRAMI
AMAÇLARI
Bu Program ile kursiyerlerin;
1. Devlet örgütlenmesini, yasama, yürütme ve yarg arasndaki ilikileri bilmeleri,
bireylerin hak ve hürriyetlerini kavramalar,
2. Bireylerin kamu kurum ve kurulularyla arasndaki ilikilerin ileyiini, taraflarn
karlkl sorumluluklarn ve idari uyumazlklarn yargsal çözümlerini
kavramalar,
3. Kiilerin birbirleriyle veya devletle dorudan ya da dolayl olarak ortaya çkan
bireysel ilikilerin nasl düzenleneceini kavramalar,
4. Özel hukuk alanna giren borç ilikilerini düzenleyen kurallar tanmalar,
5. Tüm piyasalarda geçerli olan, piyasay düzenleyen hukuki otoritenin kurallarn
tanmalar,
6. Toplumsal barn salanmas için devlet tarafndan konulmu, uyulmas zorunlu
olan fiiller ile bunlara uyulmamas hâlinde uygulanacak yaptrmlarn esaslarn
gösteren hukuk kurallarn kavramalar,
7. Borçlunun borcunu kendi rzas ile yerine getirmemesi hâlinde kamu gücüyle
alacan tahsiline ilikin kurallar kavramalar,
8. Kt kaynak kullanmyla snrsz ihtiyaçlar arasndaki ilikinin nasl
düzenlendiini ve refahn artrlmasna yönelik farkl düünceleri tanmalar,
9. Kamu harcamalarn kamu gelirleri ile finanse etme, gerek görüldüünde devletin
ekonomik ve sosyal hayata müdahale etme yollarn tanmalar,
10. letmenin varlklar, sermayesi ve borçlar üzerinde deiim yaratan ve para ile
ifade edilen mali ilemleri kullanmalar,
11. Sanayi ve hizmet sektöründeki temel faaliyetlerin düzenlenmesini, yönetimini ve
devamlln salayc kurallar ve uygulamalar kavramalar
beklenmektedir.
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ETM BLMLER HAZIRLIK KURS
PROGRAMI AMAÇLARI
Bu Program ile kursiyerlerin;
1. Geliim ve örenme psikolojisinin ilkelerini, kuramlarn ve bunlarn örenme
öretme sürecinde uygulan biçimlerini kavramalar,
2. Örenme öretme sürecinde kullanlan öretim ilkeleri, örenme öretme kuramlar,
modelleri, stratejileri, yöntemleri, teknikleri ve bunlarn uygulan biçimlerini
kavramalar,
3. Örenci rehberlik ve psikolojik danma hizmetlerinin örgütsel yaps, ileyi
süreçleri, rehberlik modelleri, örenci kiilik hizmetlerini ve bireyi tanma
tekniklerini kavramalar,
4. Öretim program gelitirme modellerini, sürecini ve yeni öretim programlarnn
özelliklerini kavramalar,
5. Snf yönetiminin boyutlar ve modellerini tanmalar,
6. Ölçme ve deerlendirmeye ilikin temel kavramlar, ölçme ve deerlendirme
araçlarn, test ve madde analizini, istatistiksel ilemleri kavramalar
beklenmektedir.
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KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR
HAZIRLIK KURS PROGRAMI AMAÇLARI
Bu Program ile kursiyerlerin;
1. Saylarla ilem yapma, problem çözme, tablo, grafik okuma ve yorumlama,
geometri problemleri çözme becerisini elde etmeleri,
2. Dilimizin imkân ve zenginliklerinin farkna vararak kurallarn doru, güzel ve etkili
kullanmada özenli davranmalar ve okuduunu kavrayarak tanmalar,
3. Kuvvetli bir tarih bilinci oluturarak geçmiiyle balarn koparmadan, tarih
örenimi ile ald kültürel mirastan yararlanarak gelecee yön verebilme adna
istekli olmalar,
4. Türkiye’nin yer ekillerinin oluumunu, iklimini ve beeri sistemlerini kavramalar,
5. Devlet örgütlenmesini, yasama, yürütme ve yarg arasndaki ilikilerin kavramalar,
bireylerin hak ve hürriyetlerini örenmeleri, yaamda bunlar kullanmalar
beklenmektedir.
SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLK STAJA BALAMA SINAVINA
HAZIRLIK KURS PROGRAMI AMAÇLARI
Bu Program ile kursiyerlerin;
1. letmenin varlklar, sermayesi ve borçlar üzerinde deiim yaratan ve para ile
ifade edilen mali ilemleri kullanmalar,
2. Üretilen ürün maliyetlerini oluturan giderleri ve ürünün maliyetini hesaplayan
maliyet sistemlerini kavramalar,
3. Mali tablolar tanmalar, iletme için önemini ve nasl yorumlanabileceini
kavramalar,
4. Kt kaynak kullanmyla snrsz ihtiyaçlar arasndaki ilikinin nasl düzenlendiini
ve refahn artrlmasna yönelik farkl düünceleri tanmalar,
5. Kamu harcamalarn kamu gelirleri ile finanse etme, gerek görüldüünde devletin
ekonomik ve sosyal hayata müdahale etme yollarn tanmalar,
6.  yaamnn hukuksal çerçevesi, içi-iveren haklar ve sosyal güvenlik sisteminin
ileyiini kavramalar,
7. Vergi sistemimizde yer alan vergilerin mükelleflerini, istisna ve muafiyetlerini,
oranlarn, tarhn, beyann, ödeme zamann, vergi suç ve cezalar ile vergi icras
hakknda genel bilgileri kavramalar,
8. Tüm piyasalarda geçerli olan, piyasay düzenleyen hukuki otoritenin kurallarn
tanmalar,
9. Özel hukuk alanna giren borç ilikilerini düzenleyen kurallar kavramalar
beklenmektedir.
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