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VSAK VALiLiGi 


iI YaZl i~leri MUdUrlUgU 


DACJITJMLI 
SaYl : 88940924-903.99-E.2503 03/05/2016 
Konu: Klhk Klyafet. 

VSAK iL MiLLi EGiTiM MUDURLUGU 

iIgi : 	 a) Kamu Kurum ve Kurulu~lannda <;ah~an Personelin Klhk ve Klyafetine Dair 
Y onetmelik. 
b) Ba~bakanhgm 26.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yaymlanan 2007/14 Saylll Klllk 
ve Klyafet Genelgesi. 

ilgi (a) Yonetmelikte "Kurum ve kurulu~larda gorevli memur, sozle~meli personel, 
geyici personel, hizmetliler ve i~yilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve dUzen esastu." 
denilerek Yonetmeligin 5. maddesinde konu aynntIh olarak dUzenlenmi~tir. 

Yonetmeligin 11. maddesinde ve ilgi (b) Genelgede "Yaz doneminde personelin Klhk, 
Klyafetiyle ilgili hususlar Bakanhk merkez te~kilatmda ilgili Bakanlarca, illerde, yapllan 
hizmetin mahiyeti ve yah~Ilan yerin iklim ve cografi ozellikleri goz onUnde tutularak 
Valiliklerce tespit edilir" denilmektedir. 

Yaz mevsiminin b~lamasl nedeniyle yah~ma ko~ullarmda olu~abilecek olumsuzluklan 
gidermek, verimlilik azah~ml onlemek Uzere 15 MA VIS - 15 EYLULtarihleri arasmda: 

Erkek Personel : Kravatslz, ceketsiz, klsa kollu gomlekle yah~abilecektir. Ti~ort, bahkyl 
yaka vb. tUrUndeki giysiler giyilmeyecektir. 

Bayan Personel :<;ok aylk yakah ve kolsuz olmamak kaydlyla bluz, diz boyu etek, elbise 
ve pantolon, (strech, kot vb. pantolonlar giyilemez) normal topuklu ayakkabl 
giyebileceklerdir. 

Kamu gorevlileri klyafetlerinin temiz, dUzgUn ve sade olmasma ozen gosterecekler ve 
terlik tipi, sandalet vb. ayakkabl giymeyeceklerdir. 

Protokole dahil kamu gorevlileri Resmi Bayram torenlerine mutlaka talum elbisc i1c 
katllacaklardu. 



Klyafetleri OzeI Kanun, Tiiztik ve Yonetmelikle tespit edilmi~ personel (Emniyet, 
Jandarma, Saghk gibi) yazhk ktyafetlerini kendi kurumlannm usul ve esaslarma gore tatbik 
edeceklerdir. 

Birim amirleri, memurlann ktyafetlerinin bu esaslara uygun olup olmadlgml 
denetlemekten, uymayanlar hakkmda gerekli i~lemi yapmaktan sorumludur. 

Bilgi ve geregini arz ve rica ederirn. 

AhmetOKUR 

Vali 


DAGITIM: 
Geregi: 
Vali YardlmcIlanna 
5 il~e Kayrnakarnhgma 
Belediye Ba~kanhklanna 
iI Kamu Kurum ve Kurulu~larma 

*Bu beIge elektronik imzahdlr. imzah suretinin ashm gormek ic;in https:llwww.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek( tQIGyc-dh4y+H-vYvcLS-z6KNVR-Zjq9pB4o) kodunu yazlmz. 
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