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T.C. MİLLİ EGITIM BAKANLIĞI İLE KULTUR VE TURİZM BAKANLIĞI ARASINDA IŞ
BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Amaç ve Kapsam
MADDE 1.
Bu Protokol, Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde, Bakanlık
personellerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin, sanatsal kültürel ve sosyal alanlarda bilgi, beceri ve
yeteneklerinin ortaya çıkarılması, estetik zevklerinin geliştirilmesi, desteklenmesi amacıyla
gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2.
Bu Protokol 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 222 sayılı
İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun, 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun, 5441 sayılı
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu, 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi
Hakkında Kanun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5632 sayılı Millî Kütüphane Kuruluşu
Hakkında Kanun, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, Millî Eğitim
Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumlan Yönetmeliği, Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları
Kursları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği ve 2007/17 No.lu Başbakanlık Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 3.
MEB :Millî Eğitim Bakanlığını,
KTB ■.Kültür ve Turizm Bakanlığını,
HBÖGM :Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,
Enstitü :01gunlaşma Enstitülerini,
İKTM :İ1 Kültür ve Turizm Müdürlüklerini,
Kursiyer :Protokol kapsamında açılan kurslara katılan kişiyi,
EBA :Eğitim Bilişim Ağını,
Puşide :Üzerinde Maraş işi işleme bulunan sanduka örtülerini,
Kurs :Protokol kapsamında açılan kursları,
e-yaygın :Yaygın eğitimle ilgili iş ve işlemlerin veri tabanı üzerinden mevzuata

uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza
edildiği sistemi, ifade eder.
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Yükümlülükler
MADDE 4. Bu Protokol kapsamında tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

4.1.MEB'in Yükümlülükleri
4.1.1. Okullarda sanat eğitiminin geliştirilmesi için KTB sanatçılarından profesyonel destek istenerek 
bu kapsamda temel eğitim ve ortaöğretim seviyesindeki okullarda orkestralar, korolar ve topluluklar 
kurar.
4.1.2. Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlan müfredat programı kapsamındaki ders içeriklerini 
şehir, kültür ve medeniyet, turizm ve ülke imajı konulan ile zenginleştirir.
4.1.3. Dijital alanda ortak kütüphane altyapısı için entegrasyon sağlayarak EBA üzerinden öğrenci ve 
öğretmenlerin kullanımına sunar.
4.1.4. Meslekî ve teknik eğitim hizmetlerine kültür endüstrisinin de ihtiyaç duyduğu alan ve dallan 
dâhil eder.
4.1.5. Yeni okul binalarını bütçe imkânlarına göre tarihsel ve kültürel kodları içeren şehir kimliği ile 
uyumlaştırarak inşa eder.
4.1.6. Okulların müze ve ören yerlerinin ziyaretini sistematik olarak yapılmasını sağlar, bu ziyaretleri 
eğitim ortamı ve ders içeriği çerçevesinde değerlendirir.
4.1.7. Okullarda geleneksel Türk-İslâm sanatlarının yaşatılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılmasını ve gerekli ortamların hazırlanmasını sağlar.
4.1.8. KTB tarafından protokol süresince ücretsiz olarak kullanım hakkı verilen kültür merkezlerinin 
her türlü bakım onarım, abonelik, güvenlik, temizlik gibi giderlerini karşılar; ancak kültür 
merkezlerinde bulunan KTB'ye ait birimler, kamu hizmetinin aksamaması ve kesintisiz olarak 
sürdürebilmesi amacıyla bulundukları mekânda çalışmalarına devam eder. Bu birimlere ait isim ve 
tanıtım tabelaları binaların uygun yerlerine yerleştirilir.

4.1.9. Protokolü, duyurmak üzere valiliklere (millî eğitim müdürlüklerine) bildirir.
4.1.10. Protokol kapsamında yapılacak eğitimlerde e-yaygın sistemindeki öğretim programlarının 
kullanılmasını sağlar, kursiyerlerin e-yaygın sistemine kaydını yapar, kursları başarı ile bitiren 
kursiyerlerin kurs bitirme belgelerini e-yaygın sisteminden verir.
4.1.11. Protokolün uygulanması sürecinde mahallinde çözülemeyen problemler için görüş bildirir.
4.1.12. Puşide Projesi kapsamında yapılacak çalışmalarda bütün türbeler için araştırma izni 
doğrultusunda Enstitü aracığıyla fotoğraf çekimlerini gerçekleştirir, desen arşivini hazırlar, uygun 
görülen puşidelerin Enstitü aracığıyla üretimini ve/veya konservasyonunu yapar.
4.1.13. Puşide üretimi aşamasında Enstitü aracığıyla usta öğretici ve öğretmen 
görevlendirilmesini sağlar.
4.1.14. Puşide Projesi kapsamındaki türbelere ait bilgileri ve bu konuda yapılan çalışmaları içeren 
kitabı Enstitü aracığıyla hazırlar.
4.1.15. Millî Kütüphane Başkanlığı bünyesinde görme engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmet veren 
Konuşan Kitaplık biriminin etkin biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla bu hizmetten 
yararlanabilecek MEB bünyesindekilere gerekli bildirimleri yapar.
4.1.16. Yürütülen tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde başta fotokopi yoluyla yapılan çoğaltanlar 
olmak üzere telif hakları hükümlerine uygun hareket edilmesine yönelik tedbirleri alır.
4.1.17. Okullarda/Kurum larda kendi değerlerimize ait sanatsal faaliyetlerin yapılması ve 
yaygınlaştırılması için öncelikli olarak pansiyonlu okullardan başlayarak resim ve müzik atölyeleri 
kurar.
4.1.18. Gençlerimizin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını ve bu alanlardaki üretimlerini 
artırmayı amaçlayan GENÇDES Programının öğretmen ve öğrencilerimize etkin bir biçimde 
duyurulmasını sağlar.



4.2. K T B 'nin Yükümlülükleri
4.2.1. Protokolü, duyurmak üzere valiliklere (il kültür ve turizm müdürlüklerine) bildirir.
4.2.2. Ekli listede belirtilen kültür merkezlerinin kurs ve/veya etkinliklerde MEB tarafından 
kullanılması için protokol süresince ücretsiz olarak kullanım hakkı verir. Tarafların karşılıklı 
anlaşması kaydıyla listeye yeni kültür merkezi eklenebilir veya mevcut kültür merkezleri listeden 
çıkarılabilir.
4.2.3. MEB'e önceden bilgi vermek kaydıyla kültür merkezlerinde her türlü kültürel ve sanatsal 
etkinlikler düzenler; ancak Protokolün imzalanmasından önce planlanmış etkinlikler bu hükmün 
kapsamı dışındadır.
4.2.4. Okullarda MEB (güzel sanatlar liseleri) tarafından sanatsal yetenek taraması yapılır, 
yetenekleri keşfedilen öğrencilerin KTB'ye bağlı sanat kuramlarında yetenek yönlendirmesi yapılarak 
sanatsal gelişimleri arttırılır.
4.2.5. MEB'in düzenleyeceği konferans, öğrenci sergisi, seminer, panel, eğitim, yarışma, konser gibi 
etkinliklerin KTB tesislerinde ücretsiz olarak yapılmasına izin verir.
4.2.6. Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin disiplinler arası öğrenme gerçekleştirebilmeleri için 
uygun derslerin bilim ve sanat merkezleri öğretmenleri eşliğinde KTB'ye bağlı müzelerde yapılmasını 
sağlar. Sanat kurumlan temsilcileri, bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin derslerine aktif katılım 
sağlayarak sanatsal birikimlerini artırırlar.
4.2.7. Öğrencilerin kültür kaynaklarına ulaşımını sağlamak amacıyla kültürel hafıza ve mirasın 
korunmasında, medeniyetimizin temsil ve tanıtımında önemli roller almış örnek kurum, kişiler, 
olaylar ve mekânları anlatmak için eğitim ortamlarını zenginleştirerek, imkânlar dâhilinde panoramik 
alanlar oluşturur ve/veya infografık çalışmalar yapar.
4.2.8. Okul/Kurum korolarına KTB'ye ait sahne ve dekorların kullanımı konusunda destekler. 
Enstrüman, kostüm vb. alanlarına danışmanlık hizmeti sağlar. MEB tarafından düzenlenecek bölgesel 
ve ulusal nitelikte yarışmalara sanatsal destek sağlar.
4.2.9. MEB tarafından kurulacak tiyatro akademilerinde öğrencilerin eğitilmesi amacıyla sanatçı 
eğitmen desteği sağlar.
4.2.10. Öğrencilere/Kursiyerlere ücretsiz özel konserler düzenler.
4.2.11. Okulların/Kuramların düzenleyeceği tarihsel, kültürel ve sosyal içerikli gezilerin 
organizasyona katkı sağlar.
4.2.12. Kültür ve medeniyet değerlerimizi öğrencilerimize tanıtmak amacıyla yazar-okul 
buluşmaları programları düzenler.
4.2.13. Öğretmen ve öğrencilere telif haklarının korunmasına yönelik seminerler ve bilgilendirici 
etkinlikler düzenler.
4.2.14. MEB tarafından okullarda ve halk eğitimi merkezlerinde kurulacak olan yöresel halk oyunları 
ekiplerine Halk Oyunları Federasyonu iş birliğinde eğitmen desteği sağlar. MEB tarafından belirli 
okullarda kurulacak bale topluluklarına eğitmen desteği sağlar.
4.2.15. Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması için il 
millî eğitim müdürlükleri ve il kültür turizm müdürlüklerince belirlenecek alanlarda açılacak kurslarda 
imkânlar dâhilinde kullanılacak makine teçhizat ve temrinlik malzeme alımlarına yönelik ödenek 
sağlar.
4.2.16. MEB ile iş birliği hâlinde geleneksel sanatların yaşatılması ve yaygınlaştırılması için ödüllü 
ulusal yarışmalar düzenler.
4.2.17. Puşide Projesi kapsamında Enstitü ile gerçekleştirilecek çalışmaların yapılacağı türbeleri ve 
puşideleri belirler, depoda yıpranmış hâlde bulunan puşideleri fotoğraf çekimi için hazırlar.
4.2.18. Puşide Projesi kapsamında puşidelerin desen arşivinin hazırlanması ve aslına sadık kalınarak 
üretilmesi yönünde önlem alır.
4.2.19. Puşide Projesi kapsamında yapılacak çalışmalarda gerekli olan araç-gereç, yayın, malzeme 
gibi ihtiyaçları bütçe imkânları ölçüsünde karşılar.
4.2.20. Puşide Projesi kapsamında çizilen desenlerin çizim programlan vasıtasıyla dijital ortamda 
vektörel hâle getirilmesi, kitaplaştırılması ve arşiv çalışmasını yapar.
4.2.21. Puşide Projesi kapsamında çalışmaların yapılacağı türbelerle ilgili olarak enstitü ile İstanbul 
Türbeler Müze Müdürlüğüne yazılı olarak çalışma talebinde bulunur. Bu çalışmayı gerçekleştirecek 
olan kişilerin isim listeleri ve görev yaptıkları merkezleri içeren onayın bir örneği çalışmaya başlama 
tarihinden en geç üç gün öncesine kadar kuramlarına bildirilir. Ayrıca İstanbul Türbeler Müze 
Müdürlüğü, Enstitü adına fotoğraf çekimleri için toplu bir izin onayı hazırlar.
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4.2.22. Enstitünün Puşide Projesi kapsamındaki türbelere ait bilgileri ve bu konuda yapılan 
çalışmaları içeren kitapların basımını yapar.
4.2.23.Protokolün uygulanması sürecinde mahallinde çözülemeyen problemler için görüş bildirir.

Ortak Hükümler 
M ADDE 5.

5.1.1. KTB tarafından her ilin kültür envanteri çıkarılır, bu envanterler, MEB tarafından ders 
içeriklerini, ders kitaplarını ve dijital öğrenme ortamlarını zenginleştirmek için kullanılır.
5.1.2. Müze ve ören yerlerinde KTB Tarafından şehir ve medeniyet tarihi dersleri verilir. Dersler, 
ilgili müze müdürlüklerince müzede görev yapan uzman, müzenin küratörü, ya da ilgili alanlarda 
çalışmalar yapmış akademik personel tarafından gerçekleştirilir. Ders programları Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda, il millî eğitim müdürlüğü ve ilgili müze müdürlüğü tarafından hazırlanarak Talim 
ve Terbiye Kurulu'nun onayına sunulur. Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayından sonra derslerde 
kullanılacak materyaller, MEB tarafından hazırlanır.
5.1.3. KTB tarafından hazırlanacak belgesel, film, video vb. e-içerikler EBA'da kullanılmak üzere 
MEB ile paylaşılır.
5.1.4. MEB ve KTB iş birliği ile eğitim ve kültür içerikli "3D Sanal Tur Arşivi" oluşturulur.
5.1.5. KTB ve MEB'in iş birliği ile yaptığı çalışmalara kültür ve sanatla ilgilenen, çalışmalar yürüten 
MEB ve KTB'inin onayladığı sivil toplum kuruluşlarından destek alınabilir.
5.1.6. MEB ve KTB'nin ortaklaşa belirleyeceği sanat dallarında öğrenciler için Kültür ve Sanat 
Akademisi kurulmasına yönelik çalışmalar yürütür.
5.1.7. KTB bünyesinde bulunan puşide/tarihi nitelikteki tekstil ürünlerinin konservasyonunda 
Enstitüye öncelik tanınır.

Yürütme 
MADDE 6.
Bu Protokolün hükümleri, MEB ile KTB tarafından müştereken yürütülür.

6.1. Protokol hükümlerinin yürütülmesinden merkezde koordinasyon kurulu, taşrada ise il/ilçe millî 
eğitim müdürlükleri ile İKTM yetkili ve sorumludur.
6.2. Protokol kapsamındaki eğitim faaliyetleriyle ilgili taraflar arasında teknik bilgi alışverişi ve 
eşgüdümü sağlanır.
6.3. İş birliği kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerin tanıtımı için bastırılacak afiş, broşür, görsel 
ve/veya işitsel yayın ve ilanlarla birlikte faaliyetlerde kullanılacak materyaller, HBÖGM veya il/ilçe 
millî eğitim müdürlükleri ile İKTM onayıyla hazırlanır. Tanıtım faaliyetleri HBÖGM veya il/ilçe millî 
eğitim müdürlükleri ile İKTM onayıyla yürütülür. Protokol kapsamındaki faaliyetlerde kullanılacak 
materyallerde MEB ve KTB logoları, faaliyetlerin Protokol kapsamında düzenlendiği belirtilerek 
karşılıklı izin alınarak kullanılır.
6.4. Protokol kapsamında yürütülecek hizmetler, tarafların katılımı ile hazırlanacak kısa, orta ve uzun 
vadeli planlamalara göre düzenlenir ve geliştirilir.
6.5. Hizmetlerin yürütülmesi, takibi, geliştirilmesi ve uygulanmasında ortaya çıkan eksikliklerin 
giderilmesi amacıyla bu protokole taraf Bakanlıkların Müsteşarları tarafından yeterli sayıda üyeleri 
belirlenen bir koordinasyon kurulu oluşturulur. Kurul iki ayda bir toplanarak rapor hazırlar.

Nihai Hükümler 
MADDE 7.
Gerekli görüldüğünde tarafların yazılı mutabakatı ile işbu Protokolde değişiklik ve ilaveler yapılabilir. 
Değişiklik ve ilaveler yapıldığı tarih itibariyle geçerlidir.
7.1. Bu Protokol imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl geçerli olup Protokol tarafları olan MEB ve 
KTB gerekli gördükleri takdirde protokolü tek taraflı fesih haklarını kullanırlar. Süre bitiminde 
protokol gözden geçirilerek güncellenir ve yeni bir protokol geçerlilik süresi belirlenir.



7.2. Protokolde yer almayan hususlar, öncelikle ilgili mevzuatına göre, mevzuatta bulunmaması 
durumunda ise taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde 
çözümlenir.
7.3. Protokol kapsamında yürütülen çalışmalar, Türkiye genelinde gerçekleştirilir.

Yürürlük
MADDE 8. / ]  7
Bu Protokol 8 (sekiz) madde ve 6 (altı) sayfadan ibaret olup ................/ / .J 2 0 16 tarihinde 2 (iki)
nüsha olarak imzalanıp yürürlüğe girmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanı
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BAĞLI KÜLTÜR MERKEZLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

11
Sıra
ıvr«

İLİ İLÇESİ KÜLTÜR MERKEZİ ADI BİNA DURUMU

1 Adana Seyhan Sabancı Kültür Merkezi
1 sergi salonu , 1 çalışma salonu mevcut, 1 fuaye 
salonu, 1 tiyatro salonu

2 Adana Yüreğir
Yüreğır Kamazanoğlu Kültür
M erk' oy i 1 tiyatro salonu, 2 kütüphane, 3 atölye, 3 salon

3 Adana Ceyhan Ceyhan Kültür Merkezi
1 tiyatro salonu, 2 kütüphane, 3 atölye, 5 salon 
(kütüphane hariç belediyeye devredilmiş)

4 Adıyaman Kahta Kahta Kültür Merkezi

5 Afyon Merkez
Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve 
Sanat Merkezi

geniş toplantı ve konferans salonları

6 Aksaray Merkez Aksaray Kültür Merkezi

196 koltuklu salon, 1 sergi salonu, 1 fuaye salonu, 
1 müzik yayın odası, 2 adet bilgisayarlı 
kütüphane, 547 koltuk kapasiteli salon, 6 idare 
odası 6 çeşitli odalar

7 Aydın Merkez Aydın Kültür Merkezi

8 Bartın Merkez Bartın Kültür Merkezi 402 koltuklu ve 107 koltuklu salonlar

9 Bayburt Merkez Şair Zihni Kültür Merkezi

10 Bingöl Genç Genç Kültür Merkezi
Binanın giriş katının bir bölümü halk eğitimi 
merkezi, 2. katı ilçe milli eğitim müdürlüğü 
tarafından kullanılmaktadır.

11 Bitlis Hizan Kültür Merkezi
Konferans salonu , fuaye salonu, sergi salonu, 
atölye, açık alan, bale ve folklor çalışma salonu

12 Bolu Merkez Kültür Merkezi 1 tiyatro salonu, 2 salon, 1 seramik atölyesi



13 Çankırı Merkez 100. Yıl Kültür Merkezi

319 koltuklu konferas salonu,
2. katında il müzesi (müze taşınarak kütüphanenin 
kullanımına verilecek),
3. katı il halk kütüphanesi
Bodrum katı HEM arşivi, 4. katın sürekli tahsisi 
Halk Eğitimi Merkezi kullammındadır.

14 Diyarbakır Yenişehir
Cahit Sıtkı Tarancı Kültür 
Merkezi

Zemin katta Devlet Tiyatroları Müdürlüğü idari 
binası mevcuttur.
1 katta Kültür Turizm İl Müdürlüğü ve Devlet 
Klasik Türk Sanat Müziği Korosu idare bölümü 
mevcuttur
6 salon, 2 müzik odası, 1 çocuk kütüphanesi, 1 
okuma salonu

15 Elazığ Merkez
Nurettin Ardıçoğlu Kültür 
' A ı

16 Erzincan Merkez Erzincan Kültür Merkezi

17 Hatay Antakya Hatay Kültür Merkezi 451 koltuklu salon

18 İğdır Merkez Kültür Merkezi

Kültür Merkezinin Halk Eğitimi Merkezi ile 
birlikte ortak kullanıldığı, dolayısıyla Halk Eğitim 
Merkezi faaliyetlerinde kullanılmasına tahsisi 
edilebilecek durumda başka bir merkezi olmadığı, 
mevcut Kültür Merkezinin İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezinin ortak 
kullanılmasına devam edilmesinin uvmın olduğu

19 Kahramanmaraş Oniki şubat Sabancı Kültür Merkezi

Bina Kültür Merkezi bölümü ve iadi bölüm olmak 
üzere 2 kısımdan oluştuğu, giriş ve üst katta fuaye 
bölümü, 315 koltuklu gösteri/sunum sahnesi, 4 
soyunma odası (2 si idari oda)

20 Karabük Merkez Karabük Kültür Merkezi 2 salon (421 ve 130 kişilik)



21 Kars Merkez Kültür Merkezi 340 kişilik salon

22 Kastamonu Merkez Rıfat İlgaz Kültür Merkezi

23 Kayseri Melikgazi Kültür Merkezi 226 kişilik salon, 536 kişilik salon

24 Kırşehir
Merkez Kültür Merkezi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası içinde 
bulunan konferans salonu ve sergi salonun 
istenildiğinde HEM faaliyetlerinde kullanılabiceği 
bildirilmiştir.

Kaman Kültür Merkezi konferans salonu ve sergi salonu

25 Kırıkkale Merkez Kırıkkale Kültür Merkezi

26 Kilis Merkez Alaettin Yavaşça Kültür Merkezi
70 kişilik konferans salonu, bali ve folklor salonu, 
330 kişilik tiyatro ve konferans salonu

27 Kocaeli İzmit Sabancı Kültür Merkezi

28 Malatya Merkez
Malatya Kongre ve Kültür 
Merkezi

V apilâtt etmiek.ier goz onunue Duıunuuruıup, 
bütün bir sene düşünüldüğünde senenin ancak üçte 
birini içine alan günlerde merkezlerde etkinlik

29 Malatya Merkez Sabancı Kültür Merkezi

30 Manisa Salihli Salihli Kültür Merkezi

Zemin katta idari bölümler, sergi salonu, seramik 
fırını,
1 katta Külütür Bakanlığına bağlı İlçe Halk 
Kütüphanesi
2. katta resim atölyesi-sergi salonu (resim ötalyesi- 
sergi salonu HEM tarafından kullanılmaktadır.)

31 Muş Merkez Muş Kültür Merkezi

32 Muş Varto Varto Kültür Merkezi



33 Muş Malazgirt Malazgirt Kültür Merkezi

34 Muğla Merkez Muğla Kültür Merkezi

ıvıugıa JvuııUi iv ic ik c z i Diııu!Si ıvıugıa ivıuzcîsıııc ait
binanın birinci katında bulunmaktadır. Her türlü 
donanıma sahip iyi düzeyde çok amaçlı 
kullanılabilecek 130 kişilik salon ve diğer 
bölümlere sahiptir. Müze Müdürlüğününe ait olan 
bina mesai saatleri dışında güvenlik gerekçesiyle 
alarm devreye girmekte, mesai saatleri dışında 
kullanıma uygun değildir. M esai saatleri 
içerisinde halk eğitim i faaliyetlerinde
1— 11-----1--------------------- -— « I----- X-

35 Nevşehir Merkez Nevşehir Kültür Merkezi 214 kişilik salon

36 Nevşehir Hacıbektaş Hacıbektaş Veli Kültür Merkezi 475 kişilik ve 175 kişilik salon

37 Niğde Merkez Kültür Merkezi

370 kişilik çok amaçlı salon mevcuttur.
Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Kültür 
Merkezinin fiziki özellikleri itibarıyla halk 
eğitimi faaliyetleri için işlevsel özelliklere sahip 
olmadığı dolayısıyla ihtiyaçlarının olmadığı beyan 
edildiğinden, halke ğitimi faaliyetlerinde
k ı ı l l i in ı l a m ü v a r s lâ ı .

38 Rize Merkez İsmail Kahraman Kültür Merkezi 587 kişilik büyük salon ve 233 kişilik küçük salon

39 Samsun Merkez Atatürk Kültür Merkezi

Atatürk Kültür Merkezi salonları (525 kiyilik, 212 
kişilik) Samsun Devlet Opera ve Balesi 
Müdürlüğünün bünyesindedir. Kullanım için 
Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğüne 
başvuru yapılması gerekmektedir.

40 Sivas Merkez Atatürk Kültür Merkezi

41 Siirt Merkez Siirt Kültür Merkezi 190 ve 100 koltuklu salon



42 Sinop Merkez Kültür Merkezi

100 koltuk kapasiteli
473 koltuk kapasiteli salonu sahip yeni Kültür 
Merkezi binası 2017 yılı ilk yarısında hizmete 
girecektir.

43 Tekirdağ Şarköy Şarköy Kültür Merkezi

44 Tekirdağ Çorlu Çorlu Kültür Merkezi

45 Tunceli Merkez Tunceli Kültür Merkezi
277 koltuklu büyükü salon, 72 koltuklu küçük 
salon

46 Tunceli Hozat Hozat Kültür Merkezi 150 koltuklu salon

47 Uşak Eşme Eşme Kültür Merkezi

48 Zonguldak Merkez Atatürk Kültür Merkezi

2 ve 3 katında İl Kültür Müdürlüğü birimlerinin 
olduğu en üst katta İl Halk Kütüphanesinin olduğu 
, giriş katında 1 adet sergi salonunun olduğu ve 
350 kişilik salonun bulunduğu bildirilmiştir.

49 Zonguldak Çaycuma Çaycuma Kültür Merkezi
3 adet atölye, 1 adet bale salonu, 1 adet sergi 
salonu, 350 kişilik salon, 1 adet kütüphane


