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ÖZET 

Bu çalışmada, Milli Egitim Bakanlıgı'nca hOZlrlanan "Aday Memur/ann Ye
tiştirilmesine ilişkin Yönetmelik" incelenerek, aday ögretmenlerin yetiştirilmesi işle
minin nasıl ele almdıgı ortaya konulmuş ve bu yönetmeligin işlerligi tartışılmıştır. 

Aynca, "Milli Egitim Bakanlıgı'nca; ögretmenlerde bulunması gereken nite
likler doglultusunda hedefler belirlenmiş, bu hedefler davranışa dönüştürülmüş, 
egitim ve smama durumu yaklaşırnma göre programlar ayn ayn hOZlrlanıp, la/avuz 
kaynak kitaplar oluşturulmuş olsa idi, böyle çalışmalanıı aday ögretmeıılerin ye
tiştirilmesinde ne gibi katialan olacaktı ?" sorusu tartışılarak yorumlanmıştır. 

SUMMARY 
In Service Trainiog of the Teaeber Candidates 

In this study, "Regulations to the Training of Employee Candidates" which 
was prepared by Ministry of Education examined; how to dea/ with the procedures 
of teachers' candidates training showed; and operation of regulations argued. 

In addition, if the studies are ho/d to prepare cuniculum guides in temıs of 
the objectives, which are detemıined by Mnistry of Education, which the teachers 
have to have behaviorel objectives, leaming experiences and evalution fomıs; what 
kind of beneftts bring such studies to the teachers' candidates training. argued and 
commented. 

• Yard. Doç. Dr.; U. O. Necatibey Egitim Fakültesi, Egitim Bilimleri Bölümü, Ba
lıkesir. 
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GIRIŞ 

657 sayılı Devlet Memurlan Yasasındaki aday memuriyet ile ilgili hüküm
ler,l2.3.1982 gün ve 2fj70 sayılı yasayla de~. Yeni yasa, aday memur
larm yetiştirilmesini bir esasa baA!amıştır. Buna göre aday memurun: 

1. Temel e~tim, 

2. Hazırlayıcı e~tim, 

3. Staj çalışmaları, 
olmak üzere üç aşamalı e~timden geçirilmesi gerekmektedir. 

Yukanda belirtilen bu eğitimlerio nasıl düzenlenece~ 27.6.1983 gün ve 
18090 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Aday Memurlarm Yetiştirilmesine 
İlişkin Yönetmelik" ile 19.10.1983 gün ve 18196 Sayılı Resmi Gazetede yayınla-
nan "Devlet Memurları Genel E~tim Plaru"nda belirtilmiştir. · 

Bu yönetmelik ve plana göre; 

1. Temel EAitim: Bütün aday memurlarm asli memur olabilmesi için tabi 
tutulduktan, devlet memurlarmm ortak nitelikleri ile ilgili konulan kapsayan bir 
e~timdir. 

Kamu kurum ve kurulU§lan, temel e~tim programlarında, Atatürk İlkele
ri, T.C. Anayasası, genel olarak devlet örgütü, Devlet Memurlan Yasası, yazışma 
ve dosyalama kuralları, devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri, halkla ilişki
ler, gizlilik ve gizlili~ önemi, inkilap tarihi, milli güvenlik bilgileri, haberleşme, 
Türkçe dilbilgisi kurallan vb. konulara yer vereceklerdir. 

l. Hazırlayıcı EAitim: Bu e~timde, aday memurun kadro ve görevleri dik
kate almarak; (1) Kurum ve kurulU§larm tanıtılması, görevleri, örgüt yapısı, ilgili 
mevzuatı, di~er kurulU§larla ilişkileri, (2) Aday memurun görevleri ile ilgili ko
nular, (3) Kurumu taratmdan uygun görülen di~er konular işlenecektir. 

3. Staj Çalı§malan: Bu e~tim dönemi, aday memura hazidayıcı e~timde 
verilen teorik bilgiler ile bulunduklan kadro ve görevleriyle ilgili bilgi ve beceri
lerini geliştirmek amacıyla yapılan çalışmaları kapsamaktadır. 

Yönetmelik, temel e~timle ilgili programları ve smav sorularını hazırla
mak üzere, Devlet Personel Baş~'nda bir "Temel ~tim Kurulu"nun kurul
masını öngörmektedir. 

Yukanda belirtilen yasa, yönetmelik ve plan çerçevesinde, Milli ~tim 
Bakanlı~ da, bu konu ile ilgili ."Milli E~tim Bakanlı~ Aday Memurların Yetişti
rilmesine İlişkin Yönetmelik"i hazırlamış ve 21.11.1983 gün ve 2152 Sayılı Teb!i
ler Dergisinde yayınla.mıştır. 

Milli E~tim Bakanlı~'nca yayınlanan bu yönetmelik incelend~de; yuka
rıda belirtilen e~timlerin programları hazırlanırken dikkat edilecek ilkeler, prog
ramın konuları, süresi, uygulanması, de~erlendirilmesi ve tüm bu çalışmaları yü
rütmekten sorumlu komisyonlarm kurulU§ ve görevleri açıklanmıştır. Bu yönet
melik ile aday (stajyer) ~etmenlerin yetiştirilmesi görevi; (1) Merkezi E~tim 
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Yönetme Kurul'li ile (2) E~tim ve Sınav Yürütme Komisyonuna verilmiş, bu ku
rul ve komisyonlarm sekretarya işlerinden Hizmet-İçi E~tim D airesi Başkanlı~ 
sorumlu tutulmuştur. 

1. Merkezi Egitim Yönetme Kurulu: Milli E~tim Bakanının görevleodire
ce~ bir m üsteşar yardımcısının _başkanlı~da, Personel Genel Müdürü ve Hiz
met-İçi E~tim Dairesi Başkanı ile, ilgili birimlerden Bakanlık Makamı tarafın
dan seçilen en az daire başkanı düzeyinde üç üye olmak üzere, toplam altı 
kişiden oluşur. Bu kurulun görevleri; 

a) Temel e~tim programları ile sınavlarm sorularını Başbakanlık Devlet 
Personel Başkanlığından sağlamak, 

b) E~ tim programlarının uygulanması ile ilgili araç ve gereçleri saglamak, 

c) E~tici personeli sağlamak, 

d) E~timlerin ve sınavlarm belirlenen süreler içinde yapılması ve yürütül-
mesi için gerekli tedbirleri almak, 

e) E~tim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek, 

f) Diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli her türlü işbirli~ni sağlamak, 

g) E~timlerin programlar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, 

h) E~timleri denetlernek veya denetlenmesini sağlamak, 

ı) Hazırlayıcı eğitim programlarını düzenlemek ve sınav sorularını hazırla
mak, e~tim yerlerine da~tılmasını sağlamak, 

j) Temel e~tim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin sürelerini ayrı ayrı 
düzenlemek, 

k) Adayların staj değerlendirme belgelerinde yer alan mesleki bilgi ölçüt
lerini sınıflara göre ayrı ayrı belirlemek, 

I) E~tim ve Sınav Yürütme Komisyonlarını kurmak, 
olarak belirlenmiştir. 

2. Egitim ve Sınav Yürütme Komisyonu: Bu komisyon; merkez örgütünde, 
Hizmet~İçi E~tim Dairesi Başkanı'nın başkanlığında İlköğretim (Okulöncesi ve 
Temele~tim), Ortaöğretim, Erkek Teknik E~tim ve Personel Genel Müdürlükle
rind~n birer üye olmak üzere beş kişiden meydana gelir. 

Taşra örgütünde ise, milli e~tim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından 
görevtendirilecek bir milli e~tim müdür yardımcısının başkanlı~nda, merkez ilk
öğretim müdürü ile il merkezindeki ortaöğretim kurumlarının müdürlerinden iki 
ve ilkokul müdürleri arasından seçilen bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. 

Komisyonun sekretaryasını başkan tesbit eder. Bu komisyonun görevleri; 
a) Sınavları yapmak ve değerlendirmek, 

b) Adayiara yetecek kadar salon temin etmek, 

c) E~timleri, Merkezi E~tim Yönetme Kurulunca tesbit edilen program
lar ve esaslar çerçevesinde yürütmek, 

d) Sınavlar için yeteri kadar uygulayıcı, gözcü ile salon başkanlarını belir
lemek, 
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e) Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak, 
f) E~timi ve sınavlan belirlenen süreler içinde tamamlamak, 

g) Sınav sonuçlannı aday memurlara tebli~ etmek, 

h) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceliyerek sonuca ba~amak, 

ı) Yeteri kadar e~tici personel sa~amak, 

olarak ortaya konulmuştur. 

MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada, Milli E~tim Bakanl$'nca hazırlanan "Aday Memurların 
Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik" ineelenerek aday (stajyer) <Wetmenlerin ye
tiştirilmesi işleminin nasıl ele almdı~ ortaya konulmuş ve bu yönetmeli~ işler
li~ tartışılmıştır. Ayrıca, "Milli E~tim Bakanlı~'nca; <Wetmenlerde bulunması 
gereken nitelikler, bu zamana kadar belirlenmiş, yani hedefler saptanmış, bu he
defler davranışa dönüştÜrülm~ e~tim ve sınama durumu yaklaşırnma göre ge-· 
rekli programlar ayrı ayrı h~lanıp kılawz kaynak kitaplar oluşturulmuş olsa 
idi, böyle bir çalışmanın stajye\ <Wetmenlerin yetiştirilmesinde ne gibi katkılan 
olacaktı?" sorusu tartışarak yorumlanmıştır. 

TAR'l.'IŞMA VE YORUM 

Milli E~tim Bakan}$'nda ·her yı115-20 bin yeni <Wetmen ile birkaç bin 
memur ve hizmetli göreve başlamaktadır. Bu kadar geniş kitlenin 3-4 ay (Temel 
E~tim 10-60 gün arasında; Hazırlayıcı E~tim 1-3 ay arasında; staj çalışmalan 2 
aydan az olmamak şartıyla adaylık süresi içinde) e~timden geçirilmesi için, ge
rekli programlarm hazırlanması, araç-gereçlerin, e~tici personelin, smıflann vb. 
~anması çok dikkatli ve titiz bir çalışma)'! gerektirir. Bu görevlerin yerine geti
rilmesinden özellikle "Merkezi E~tim Yönetme Kurulu" sorumlu tutulmuştur. 
Müsteşar yardımcısının başkanlı~nda, Personel Genel Müdürü, Hizmet-Içi E~
tim Dairesi Başkanı ile ilgili birimlerden en az daire başkanı düzeyinde üç üye 
olmak üzere toplain altı kişiden oluşan bu kurulun yukarıda belirtilen tüm gö
revleri yerine getirmesi olanaksızdır. Bu kurulun sekreterya işlerini yürütmekten 
Hizmet-Içi E~tim Dairesi Başkanlı~ sorumlu tutulmuştur. Burada, sekreterya 
görevinden kasdediten sadece raportörlük gibi büro hizmetleri ise yukanda be
lirtilen görevleri yerine getirecek bir birimin kurulmasına gereksinim vardır. 
Şayet sekreterya görevinden raportörlük ve büro hizmetlerinin dışında; araştır
ma, planlama, programlama, uygulama, de~erlendirme ve geliştirme gibi uzman
lık gerektiren hizmetler kasdediliyorsa, o zaman, Hizmet-Içi E~tim Dairesi 
Başkanlı~ ona göre örgütlernek gerekir. 

Temel e~tim ile ilgili ders notlarının hazırlanmasında güçlüklerle 
karşılaşılmayabilir. Çünkü burada verilecek konular bellidir ve bu konular Dev-
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let Personel Başkanlı~ca ders notu haline getirilebilir. An'cak, gerekli program
ların hazırlanmasında, planlanmasında, uygulanmasında, degerlendirilmesinde, 
geliştirilmesinde Milli Egitim Bak~a büyük görevler düşmektedir. 

Hazırlayıcı egitim programlarının, Merkezi Egitim Yönetme Kurulu tara
fından, aday memurun kadro ve görevleri dikkate alınarak aşa~daki konular çer
çevesinde hazırilmması gerektigi hatırlanırsa, bunlar; 

a) Bakanlık örgütünün tanıtılması, görevleri, örgüt yapısı, ilgili mevzuatı, 
diger kurumlarla ilişkileri, 

b) Aday ögretmenin görevi ile ilgili konular, 
c) Merkezi Egitim Yönetme Kurulu'nun uygun görecegi diger konulardır. 
Burada (a) maddesinde belirtilen; Bakanlık örgütünün tanıtılması, görev-

leri, ilgili mevzuatı vb. konularda programlar ve ders notları, Bakanlı~ gerekli 
birimlerinden ça~ılan yönetici, müfettiş ve uzmanlardan oluşan bir komisyonun 
işbirligi içerisinde çalışması sonunda hazırlanabilir. 

Asıl sorun, (b) maddesinde belirtilen aday ~etmenin görevi ile ilgili ko
nuların ~etilmesinde karşımıza çıkmaktadır. Bu konu çok ayrıntılı oldugundan 
Bakanlık ve Üniversitelerin sıkı işbirligioi gerektirir. 

Öncelikle Milli Egitim Bak~, hangi nitelikte ~etmen istiyorsa bu ni
telikler; meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür açısından çagdaş gelişmelerin 
ış~da analiz edilmelidir. Yani, toplumun ihtiyaçları, programın ilgili oldugu ko
nu alanının özellikleri, egitilecek bireylerin gelişim durumlan ve egitim ihtiyaçları 
incelenerek aday hedefler saptanmalıdır. Bu aday hedefler, ülkenin egitim felse
fesine uygunluk, birbiriyle tutarlılık, egitimle oluşturulabilirlik ve egitim yolu ile 
ulaşılabilirlik, ögrenciye görelik, ülkenin egitim olanakları içinde gerçekleşebilir
lik yönlerinden irdelenerek seçilmelidir. Aday hedefler, egitim felsefes~ egitim 
psikolojisi, egitim ekonomisi s~ecinden geçirilerek hedef niteligioi kazandıktan 
sonra, davranışa dönüştürülmesine sıra gelir. Özel hedeflerin gözlenebilir ve öl
çülebilir ögrenci davranışları olarak ortaya konulması, egitim durumlarının dü
zenlenmesi ve sınama durumları için ölçüt geliştirilmesi bakımından büyük önem 
taşımaktadır 1• . 

.... Çünkü hedefler davranış bakımından tanınmadikça, bütün 
planlamalar askıda kalmaya ve ~etmen ~enci arasındaki ilişkilere ve 
ögrenci tarafından yapılacak ~enim faaliyetlerinin mahiyetine nüfuz 
çabaları iflas etmeye mahkümdur. Başka bir deyişle, hedefler ne kadar 
belirgince ifade edilmiş olursa olsun bu hedeflerin davranış bakımından 
tanımları yapılmamışsa ögrenci faaliyetlerinin tayini ise, ~etmenin indi 
kararına kalacaktu-2. 

1 Nurettin Rdan; w ren me ye Wretme. Kurarnlar-Ilkeler-Yöntemler (Ankara: Ulus, PK. 429, 
1982), s. 16. 

2 SelAhattin Ertürk; EOitimde •program• Geli~tjrme (Ankara: Bahçelievler, 42. Sokak 9/3, 
1975), s. 56. 
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Böyle bir uygulamada ise, hedefler ile sınıf faaliyetleri arasındaki ba~ ko
pacak, dolayısıyla büyük masraftarla yapılmış çalışmalar (günümüzde olduğu gi
bi) boşa çıkacaktır. 

Nitekim, programlar kuralma uygun olarak hazırlanmadı~dan ve gerekli 
önlemler zamanmda almmadı~dan "Aday Memurlarm Yetiştirilmesine İlişkin 
Yönetmelik" hükümleri uygulanmaya konulamamıştır. 8 Nisan 1985 gün ve 2186 
Sayıh TebJWer Dergisi'nde yayınlanan "MEGSB'na Bağlı Okul ve Kurumlara 
Stajyer Olarak Atanan Ö~etmenlerin Stajyerlik İşlemlerine İlişkin Yönerge" ile 
"MEB Aday Me~urların Yetiştirilmesine İlişkin.Yönetmelik" ikinci bir emre ka
dar yürürlükten kaldırılmıştır. 

E~r, yukanda belirtilen yaklaşım.lara göre gerekli çalışmalar yapılmış ve 
sözkonusu yönetmelikterin işlerli~ sa~anmış olsa idi, Milli E~tim Bakanlı~'nin 
yükü büyük oranda hafıftiyecekti. Çünkü, neyi, niçin, hangi imkanlarla, nasıl ya
paca~ belirginleşecekti. 

Ayrıca, bu tür çalışmalar sonunda "plan.I.ı denemecilik" anlayışı ö~etmen
ler arasmda yaygınlaşacak, yapılan çalışmalarda ortaya çıkan problemler birlikte 
belirlenecek, olası çözüm yollan üzerinde tartışılacak, doyurucu sonuçlar alının
caya kadar çözünller denenecek, araştırma faaliyetleri ile programlar sürekli uy
gulamada geliştirilecekfi3. Bugün olduğu gibi sistemsiz sık sık demikHkler ol
mayacaktı. 

Yukanda belirtilen esaslar çerçevesinde; program geliştirme, ölçme, 
de~erlendirme vb. e~tim uzmanlan ile konu alanındaki bilim adamlan, tecrübeli 
ö~etmenler ve müfettişlerden oluşan komisyonlarda programlar hazırlansa ve 
gerekli denemeler sonucunda uygulanabilir hale geldikten sonra, her bir dersin 
"Kılavuz Kaynak Kitaptan" oluşturulmuş olsa idi ~etmenlere gerçek hizmet-içi 
e~tim olan~ ~anmış olacaktı. Ayrıca hazırlayıcı e~tim çalışmalannda bu kı
lavuz kaynak kitaplardan yararlanılarak, ~etme-ö~enme sürecinde yapılması 
gereken etkinlikter aday ~etmenlere ö~etilecek, dolayısıyla aday ~etmenler 
kısa sürede etkili bir e~tim-ö~tim elemanı olma yoluna girecekti. Hizmet-önce
si e~timde verilen teorik bilgiler ile uygulama arasındaki boşluklar kapatılabile
cekti. 

Çünkü, hazırlayıcı e~tim çalışmalan, hizmet-öncesi ·e~tim ile hizmet-içi 
e~timin birbirini bütünleyicisi olarak ele alınması gerekir. Bu evrensel bir kural
dır. Böylece ~etmenlerin gerçek mesleki kişiliklerinin gelişmesine hizmet edil
miş olacaktır. Yani, "Her ~enme yaşantısı, kendisinden daha önce gelene da
yalı ve daha sonra geleni hazırlayıcı olmalıdır ki, ~encinin istendik yönde ge
lişmesine yardım edilebilsin114• 

Yukanda belirtilen çalışmalar gerçekleştirilmiş olsa idi, yani ~etmenle
rin alan bilgis~ meslek bilgisi ve genel kültür açısından kazanması gereken dav-

3 Aynı. s. 104. 
4 &mı.. s. 95. 
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ranışları, üniversitelerle işbirliği içinde belirlenmiş ve bu davranışları geçerli ve 
güvenilir bir şekilde ölçecek ölçme araçları hazırlanmış olsa idi, bu ölçme araç
ları öğretmeniere uygulanarak aday öğretmenierin hazırbulunuşluk düzeyi ortaya 
çıkarılabilecek tL Yapılacak olan hazırlayıcı eğitim çalışmalarında, aday öğret
menlerin hazırbulunuşluk seviyesine göre konular ve öğretme-öğrenme faaliyetle
ri belirlenecek, öğretmen adaylarının daha ileri düzeylere ulaşmasına olanak sa~
lanabilecekti. 

Ayrıca, bu tür çalışmalar sonucunda öğretmenierin hazırbulunuşluk se
viyesini saptamak üzere, tanıma ve yerleştirmeye dönük de~erlendirme sonuç
larmdan yararlanılarak Yüksek Öğretim Kurumu'na, yetiştirilmesi istenen öğret
menierin nitelikleri hakkında Milli Eğitim Bakanlı~'nca önerilerde bulunabile
cekti. Dolayısıyla, oğretmen yetiştiren eğitim fakülteleri de yetiştirdikleri öğret
menlerin niteliklerini yükseltmek için belirlenen hedefler doğrultusunda bir yarış 
içerisine gireceklerdi. 

Gerç~ 1985 yılından bu yana, öğretinenler Milli Eğitim Bakanlı~'na sınav 
ile alınmaktadır. Fakat, Bakanlık, meslek bilgis~ alan bilgisi ve genel kültür açı
smdan öğretmenlerde bulunması gereken nitelikleri analiz etmedi~den, bu sı
nav öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerini, hedefi belli olmayan bir yarış içeri
sine sokmuştur. 

ÖNERlLER 
• 

Yukarıda belirtilen tartışmalarm ışı~da, aday (stajyer) ögretmenlerin ye
tiştirilmesi konusunda, Milli Eğitim Bakanlı~'na şu önerilerde bulunulabilir. 

1. "Aday Memurlarm Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik"in bir an önce 
gerekli önlemler alınarak, uygulamaya konulabilmesi için girişimde bulunulmalı
dır. 

2. "Milli Eğitim Bakanlı~ Aday Memurlarm Yetiştirilmesine İlişkin Yö
netmelik"e işlerlik kazandırabiirnek için, Milli Eğitim Bakanlı~ ile üniversiteler 
işbirli~e girerek öğretmenlerde bulunması gereken nitelikleri, meslek bilgisi, 
alan bilgisi ve genel kültür açısından birlikte analiz ederek hedefleri saptamalı, 

daha sonra bu hedefler davranışa dönüştürülmelidir. 

3. Aday öğretmenlerde bulunması gereken nitelikler ile mevcut nitelikler 
arasındaki fark, bu öğretmenierin hizmet-içi eğitim ihtiyacım ortaya koyacaktır. 
Bu nedenle, öğretmenierin mevcut bilgi ve becerilerini geçerli ve güvenilir bir 
şekilde ölçebilecek test araçları üniversitelerle işbirliği içerisinde hazırlanmab, 
"hazırlayıcı eğitim" çalışmalarının başmda aday öğretmeniere uygulanmalı, hiz
met-içi eğitim programları, öğretmenierin düzeylerine göre gruplandırılarak ger
çekleştirilmelidir. 

4. Eğitim uzmanları, ilgili alanı,n bilim adamları ve tecrübeli öğretmenierin 
birlikte çalışmaları sonucunda hazırlanan programlar; hedefler, davranışlar, eği-
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tim ve suıaıiıa durumu yaklaşıınına göre bütün derslerin her bir ünitesi için ayrı 
ayrı olU§turularak "kılavuz kaynak kitaplar" halinde, ö~etmenlerin hizmetine su
nulmalıdır. Bu kılavuz kaynak kitaplardan aday öğetmenlerin hizmet-içi eğiti
minde yararlamlmalıdır. 

5. Programlar, yukarıda belirtilen esaslara göre hazırlanırken, temel eğitim 
ve hazırlayıcı e~ faaliyetlerinde görev alacak ~etmenler, daha önceden sap
tanmalı ve belirlenen hedefler doArultusunda eğitimden geçirilmelidir. 

6. Programlarm uygulanması bir noktada fiziki olanaklara ba~dır. Bu ne
denle, gerekli olabilecek araç-gereç, sınıf durumu, yatacak yer vb. ihtiyaçlar, dik
katli ve titiz bİ! şekilde pıanianmalıdır. 

7. Programlarm sürekli de~erlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 
araştırma projeleri oluşturulmalı, ülke ölçüsünde elde edilecek bilgiler ve ça~daş 
literatürün ışıwnda uygulamalar geliştirilmelidir. 

8. Bilgisayarm ve televizyonun eğitim alanındaki kullanımı izlenerek yarar
lanma yolları araştırılmalıdır. 

9. Herşeyden önce, yııkarıda belirtilen görevlerin etkin bir şekilde yerine 
getirilebilmesi, bu alanlarda yetişmiş nitelikli insangücüne ba~dır. Bu nedenle, 
Milli Eğitim Bak~ Hizmet-İçi Eğitim Dairesi Başkanlı~ bu görevleri yürü
tebilecek şekilde örgütlenmesi ve bu örgüt içerisinde görev alacak personelin ge
rekli uzmanlık-bilgi ve becerileri ile donatılmış olması gerekir. 
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