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BASIN MENSUPLARI İÇİN YURTDIŞI MESLEKİ EĞİTİM VE STAJ 

PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ VE UYGULANMASI HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

 

 

Amaç ve Dayanak 

Madde 1. Bu Yönetmelik, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, basının 

güçlendirilmesine ait faaliyetler çerçevesinde, basın mensupları için hazırlanacak yurtdışı 

eğitim ve staj programlarının uygulanmasına ait esas ve usulleri düzenlemek amacıyla 

hazırlanmıştır. 

 

Mali Kaynak 

Madde 2. Hazırlanması ve uygulanmasına ait esas ve usuller aşağıda belirtilen eğitim 

programları Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından ve Tanıtma Fonunca bu 

amaca tahsis edilecek mali kaynak dikkate alınarak programlanır. 

Bu eğitim programları Genel Müdürlükçe hazırlanır ve uygulamaya konur. 

 

Eğitim Programına Katılacaklar 

Madde 3. Bu eğitim programına katılmak üzere başvuracakların; 

a) En az lise veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş bir eğitim 

kurumunu bitirmiş olmaları, 

b) Basın yayın alanında fiilen çalışmakta olmaları ve sarı basın kartı taşımaları, 

c) 50 yaşını geçmemiş olmaları, 

d) Bir basın yayın organına bağlı olarak çalışanların, yurtdışı mesleki eğitim 

programlama katılmak üzere, kurumlarından izin almış olmaları, 

Gerekir, 

Ayrıca, eğitimin uygulanacağı yıl, Türkiye'deki Basın Yayın Yüksek Okullarını 

birincilikle bitirmiş olanların başvuruları, istekleri halinde, (b) fıkrasındaki şart aranmaksızın 

kabul edilir. 

 

Eğitim Programına Katılma 

Madde 4. Yurtdışı eğitim ve staj programına katılacaklar; 

a) Eğitim programını izleyebilmek için yeterli yabancı dil bilgileri, 

b) İzlenecek eğitim programının gerektirdiği temel ve genel kültür düzeyi, 

c) Mesleki alandaki çalışma ve başarıları, 

Dikkate alınarak, Genel Müdürlükçe tesbit edilecek esas ve usullere göre belirlenir. 

3 üncü maddenin son fıkrasında sözü geçen adaylar, yabancı dil bilgilerinin yeterli 

olduğunun tesbit edilmiş olması kaydıyla, eğitim programlarına öncelikle alınırlar. 

 

Duyuru 

Madde 5. Eğitim ve staj programlarına ait hususlarla bu programlara katılacakların 

tesbitine ait esas ve usuller, Genel Müdürlükçe, en az 15 gün önce uygun vasıtalarla duyurulur. 

 

Yurtdışında Mesleki Eğitim 

Madde 6. Yapılacak tesbit sonunda, yurtdışı mesleki eğitimi için yeterli niteliklere sahip 

olduğu anlaşılanlara, Genel Müdürlükçe hazırlanacak programlar çerçevesinde, yurtdışında en 

çok 6 aya kadar mesleki eğitim ve staj imkanı sağlanabilir. 
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Giderlerin Karşılanması 

Madde 7. Yurtdışı eğitim ve staj programına katılacakların yol ve diğer giderleri 

karşılığı ödenecek meblağ, her program için Genel Müdürlükçe tesbit edilir. 

 

Eğitim Programı 

Madde 8. Yurtdışında uygulanacak eğitim ve staj programları, gidilecek ülkenin şartları 

ve eğitime katılacakların durumları da dikkate alınarak, Genel Müdürlükçe tesbit edilir. 

 

Düzenli İzleme Yükümlülüğü 

Madde 9. Eğitime ve staja katılanlar, belirlenecek eğitim programını sürekli ve dikkatli 

şekilde takip etmek zorundadırlar. 

Eğitimin gerektirdiği dikkat ve ciddiyeti göstermediği tesbit edilenlerin programları 

yarıda kesilir. 

Ayrıca, Genel Müdürlükçe kabul edilecek zorunlu nedenler dışında eğitim ve staj 

programlarını tamamlamayanlar için yapılmış olan ödemeler, taraflar parasında düzenlenecek 

taahhütname hükümleri uyarınca, aynen tahsil edilir. 

 

Aylık Raporlar 

Madde 10. Eğitim ve staj programlarının İşleyişi, varsa, o ülkedeki Basın Müşavirlikleri 

veya Ataşelikleri, Basın Müşavirliği veya Ataşeliği bulunmayan yerlerde, Genel Müdürlükçe 

yetkili kılınacak kişilerce izlenir ve sonuçlar aylık raporlar halinde Genel Müdürlüğe bildirilir. 

 

Hazırlanacak Rapor 

Madde 11. Yurtdışı eğitim ve staj programlarına katılanlar, programların sona ermesini 

müteakip yurda dönüşlerinden sonra en geç 2 ay içinde, gördükleri eğitimle ilgili bir rapor 

hazırlayarak Genel Müdürlüğe verirler. 

 

Yürürlük 

Madde 12. Bu Yönetmelik, Devlet Bakanı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe 

girer. 

Yürütme 

Madde 13. Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Bakanı yürütür. 

 


