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GENEL AÇIKLAMALAR 
 

Çerçeve program;  Kamu Personeli Seçme S�navlar� ile Serbest Muhasebeci Mali 
Mü�avirlik Staja Ba�lama S�nav�na haz�rl�k amac�yla özel kurs açmak isteyen 
ki�i/kurulu�lar�n uygulamak istedikleri kurs program� ile ilgili olarak uymak zorunda 
olduklar� hususlar� ve programda bulunmas� gereken bölümleri içeren ve bunlara aç�kl�k 
getiren bilgiler bütünüdür. Söz konusu s�navlar�n içeri�inde zamanla de�i�iklik olabilece�i 
öngörülerek çerçeve program, süre ve içerik olarak esnek bir yap�da tasarlanm��t�r. 

 
1. Bu çerçeve program 05.05.2005 tarih ve 24 say�l� Kurul Karar� ile kabul edilen “Özel 

Kurslar Çerçeve Program�” esas al�narak haz�rlanm��t�r. 
2. Çerçeve program� uygulamak isteyen kurumlar “Program�n Amaçlar�”n� gerçekle�tirmek 

ko�uluyla “Program�n Süresi” ve  “Program �çeri�inin Haftal�k Da��l�m�” bölümlerini 
“Özel Kurslar Çerçeve Program�”n�n aç�klamalar� do�rultusunda kendileri 
düzenleyecektir. 

3. Haz�rlanan program, ö�retime ba�lamadan önce “Bakanl�k Onay�”  al�nmak üzere 3 
nüsha (yaz�l� ve CD) hâlinde valilikler arac�l��� ile Özel Ö�retim Kurumlar� Genel 
Müdürlü�üne gönderilecektir.  

4. Yukar�da tarif edilen i�lem, kursa ba�lama esnas�nda bir kez gerçekle�tirilecektir. Ancak 
özel kurs merkezi taraf�nca kursun içeri�inde (“Program�n Süresi” ve “Program 
�çeri�inin Haftal�k Da��l�m�” bölümlerinde) herhangi bir de�i�iklik önerildi�inde söz 
konusu i�lem tekrarlanacakt�r.  

5. Çerçeve programlar�n “Program�n Amaçlar�” k�sm�, ayr� ayr� her program türü için 
sabit kalacakt�r.  

6. Çerçeve programda bulunmas� gereken ögeler hususunda 05.05.2005 tarih ve 24 say�l� 
Kurul Karar�n�n eki esast�r ve a�a��da belirtildi�i �ekilde düzenlenecektir.  

 
KURS PROGRAMINDA BULUNMASI GEREKEN ÖGELER 

 
1. KURUMUN ADI 
2. KURUMUN ADRES� 
3. KURUCUNUN ADI 
4. PROGRAMIN ADI 
5. PROGRAMIN DAYANA�I 
6. PROGRAMIN SEV�YES� 
7. PROGRAMIN AMAÇLARI 

Kamu Personeli Seçme S�nav� Alan Bilgisi, E�itim Bilimleri ve Genel Kültür ve Genel 
Yetenek S�navlar� ile Serbest Muhasebeci Mali Mü�avirlik Staja Ba�lama Haz�rl�k 
Kurs Programlar�n�n amaçlar�na a�a��daki aç�klamalar k�sm�nda ayr� ayr� yer 
verilmi�tir. Her bir çerçeve programda bu amaçlar sabit kalacakt�r.  

8. PROGRAMIN UYGULANMASIYLA �LG�L� AÇIKLAMALAR 
9. PROGRAMIN SÜRES� 

10. PROGRAM �ÇER���N�N TOPLAM KURS SÜRES�NE GÖRE HAFTALIK 
DA�ILIMI 

11. ÖLÇME VE DE�ERLEND�RMEYLE �LG�L� ESASLAR 
12. PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK Ö�RET�M ARAÇ-

GEREÇLER� 
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AÇIKLAMALAR 
 
 

KAMU PERSONEL� SEÇME SINAVI ALAN B�LG�S� HAZIRLIK KURS PROGRAMI 
AMAÇLARI 

Bu Program ile kursiyerlerin; 
1. Devlet örgütlenmesini, yasama, yürütme ve yarg� aras�ndaki ili�kileri bilmeleri, 

bireylerin hak ve hürriyetlerini kavramalar�, 
2. Bireylerin kamu kurum ve kurulu�lar�yla aras�ndaki ili�kilerin i�leyi�ini, taraflar�n 

kar��l�kl� sorumluluklar�n� ve idari uyu�mazl�klar�n yarg�sal çözümlerini 
kavramalar�, 

3. Ki�ilerin birbirleriyle veya devletle do�rudan ya da dolayl� olarak ortaya ç�kan 
bireysel ili�kilerin nas�l düzenlenece�ini kavramalar�, 

4. Özel hukuk alan�na giren borç ili�kilerini düzenleyen kurallar� tan�malar�, 
5. Tüm piyasalarda geçerli olan, piyasay� düzenleyen hukuki otoritenin kurallar�n� 

tan�malar�, 
6. Toplumsal bar���n sa�lanmas� için devlet taraf�ndan konulmu�, uyulmas� zorunlu 

olan fiiller ile bunlara uyulmamas� hâlinde uygulanacak yapt�r�mlar�n esaslar�n� 
gösteren hukuk kurallar�n� kavramalar�, 

7. Borçlunun borcunu kendi r�zas� ile yerine getirmemesi hâlinde kamu gücüyle 
alaca��n tahsiline ili�kin kurallar� kavramalar�, 

8. K�t kaynak kullan�m�yla s�n�rs�z ihtiyaçlar aras�ndaki ili�kinin nas�l 
düzenlendi�ini ve refah�n art�r�lmas�na yönelik farkl� dü�ünceleri tan�malar�, 

9. Kamu harcamalar�n� kamu gelirleri ile finanse etme, gerek görüldü�ünde devletin 
ekonomik ve sosyal hayata müdahale etme yollar�n� tan�malar�, 

10.  ��letmenin varl�klar�, sermayesi ve borçlar� üzerinde de�i�im yaratan ve para ile 
ifade edilen mali i�lemleri kullanmalar�, 

11.  Sanayi ve hizmet sektöründeki temel faaliyetlerin düzenlenmesini, yönetimini ve 
devaml�l���n� sa�lay�c� kurallar� ve uygulamalar� kavramalar�  

beklenmektedir. 
 
 

KAMU PERSONEL� SEÇME SINAVI E��T�M B�L�MLER� HAZIRLIK KURS 
PROGRAMI AMAÇLARI 

Bu Program ile kursiyerlerin; 
1. Geli�im ve ö�renme psikolojisinin ilkelerini, kuramlar�n� ve bunlar�n ö�renme 

ö�retme sürecinde uygulan�� biçimlerini kavramalar�, 
2. Ö�renme ö�retme sürecinde kullan�lan ö�retim ilkeleri, ö�renme ö�retme kuramlar�, 

modelleri, stratejileri, yöntemleri, teknikleri ve bunlar�n uygulan�� biçimlerini 
kavramalar�, 

3. Ö�renci rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin örgütsel yap�s�, i�leyi� 
süreçleri, rehberlik modelleri, ö�renci ki�ilik hizmetlerini ve bireyi tan�ma 
tekniklerini kavramalar�, 

4. Ö�retim program� geli�tirme modellerini, sürecini ve yeni ö�retim programlar�n�n 
özelliklerini kavramalar�, 

5. S�n�f yönetiminin boyutlar� ve modellerini tan�malar�, 
6. Ölçme ve de�erlendirmeye ili�kin temel kavramlar�, ölçme ve de�erlendirme 

araçlar�n�, test ve madde analizini, istatistiksel i�lemleri kavramalar� 
beklenmektedir. 
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KAMU PERSONEL� SEÇME SINAVI GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR 
HAZIRLIK KURS PROGRAMI AMAÇLARI 

 
Bu Program ile kursiyerlerin; 

1. Say�larla i�lem yapma, problem çözme, tablo, grafik okuma ve yorumlama, 
geometri problemleri çözme becerisini elde etmeleri, 

2. Dilimizin imkân ve zenginliklerinin fark�na vararak kurallar�n� do�ru, güzel ve etkili 
kullanmada özenli davranmalar� ve okudu�unu kavrayarak tan�malar�, 

3. Kuvvetli bir tarih bilinci olu�turarak geçmi�iyle ba�lar�n� koparmadan, tarih 
ö�renimi ile ald��� kültürel mirastan yararlanarak gelece�e yön verebilme ad�na 
istekli olmalar�, 

4. Türkiye’nin yer �ekillerinin olu�umunu, iklimini ve be�eri sistemlerini kavramalar�, 
5. Devlet örgütlenmesini, yasama, yürütme ve yarg� aras�ndaki ili�kilerin kavramalar�, 

bireylerin hak ve hürriyetlerini ö�renmeleri, ya�amda bunlar� kullanmalar� 
beklenmektedir. 
 

SERBEST MUHASEBEC� MAL� MÜ�AV�RL�K STAJA BA�LAMA SINAVINA 
HAZIRLIK KURS PROGRAMI AMAÇLARI 

 
Bu Program ile kursiyerlerin; 

1. ��letmenin varl�klar�, sermayesi ve borçlar� üzerinde de�i�im yaratan ve para ile 
ifade edilen mali i�lemleri kullanmalar�, 

2. Üretilen ürün maliyetlerini olu�turan giderleri ve ürünün maliyetini hesaplayan 
maliyet sistemlerini kavramalar�, 

3. Mali tablolar� tan�malar�, i�letme için önemini ve nas�l yorumlanabilece�ini 
kavramalar�,  

4. K�t kaynak kullan�m�yla s�n�rs�z ihtiyaçlar aras�ndaki ili�kinin nas�l düzenlendi�ini 
ve refah�n art�r�lmas�na yönelik farkl� dü�ünceleri tan�malar�, 

5. Kamu harcamalar�n� kamu gelirleri ile finanse etme, gerek görüldü�ünde devletin 
ekonomik ve sosyal hayata müdahale etme yollar�n� tan�malar�, 

6. �� ya�am�n�n hukuksal çerçevesi, i�çi-i�veren haklar� ve sosyal güvenlik sisteminin 
i�leyi�ini kavramalar�,  

7. Vergi sistemimizde yer alan vergilerin mükelleflerini, istisna ve muafiyetlerini, 
oranlar�n�, tarh�n�, beyan�n�, ödeme zaman�n�, vergi suç ve cezalar� ile vergi icras� 
hakk�nda genel bilgileri kavramalar�, 

8. Tüm piyasalarda geçerli olan, piyasay� düzenleyen hukuki otoritenin kurallar�n� 
tan�malar�, 

9. Özel hukuk alan�na giren borç ili�kilerini düzenleyen kurallar� kavramalar�  
beklenmektedir. 


