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Bu Yönetmelik, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında olanlar hariç Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki

kadrolarına aday olarak atanan memurların yetiştirilmeleri ve aslî memurluğa atanmaları için uygulanacak eğitim programlarını,

eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav ve staj değerlendirme esasları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları

belirlemek amacıyla düzenlemiştir.

ADAY MEMUR: İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak merkezi sınavı kazanarak temel eğitim, hazırlayıcı

eğitim ve staja tabi tutulmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolara atananları,

ADAYLIK SÜRESİ: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolarına aday memur olarak atananların bu görevlerine aday

memur olarak atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi,

ASLÎ MEMUR: Adaylık süresi içinde temel, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarılı olan ve amirleri

tarafından olumlu değerlendirilerek adaylığı kaldırılanları,

STAJ EĞİTİMİ: Aday memurun temel ve hazırlayıcı eğitimde tabi tutulduğu eğitim konularında, birim yöneticisinin gözetiminde,

beceri ve deneyim kazandırmak için yapılan uygulamalı eğitimi,

SINAV: Temel ve hazırlayıcı eğitim programları sonunda yapılacak değerlendirmeler için aday memurların bilgi seviyelerini

ölçme işlemini,

TEMEL EĞİTİM: Aday memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları Devlet memurlarının ortak nitelikleri ile ilgili

hususları kapsayan eğitimi,
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GENEL İLKELER

Aday memurların eğitimlerinde aşağıda belirtilen ilkeler göz önünde bulundurulur.

ADAY MEMURLARIN EĞİTİMLERİNDE; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Anayasada ifadesi 

bulunan Atatürk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsızlık ve 

eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima 

yardımcı, disiplinli ve bilgili memur olarak yetişmeleri amaçlanır.

Aday memurların Bakanlık hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve beceriler kazandırılarak zaman ve kaynak israfına meydan vermeden, 

hizmetlerin verimli ve etkili bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır.

EĞİTİMLER, Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun sorumluluğunda yürütülür.

Adaylık eğitimleri temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj şeklinde birbirini takip eden bir sıra içinde ve öğretim seviyeleri dikkate 

alınarak düzenlenip yürütülür. Bu eğitimler, hiçbir nedenle adaylık süresini aşamaz.

Aday memurların aslî memurluğa atanabilmeleri için sırasıyla adaylık eğitimlerinin her devresini başarı ile tamamlamış 

olmaları gerekir. 

TEMEL VE HAZIRLAYICI EĞİTİMLER; Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca belirlenecek eğitim merkezlerinde, staj eğitimleri ise 

atandıkları/görev yaptıkları ve gerek görülmesi hâlinde Bakanlıkça uygun görülecek birimlerde yapılır. 

Sınavlar eğitim sürelerine dahildir.
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TEMEL EĞİTİMİN İLKELERİ ŞUNLARDIR:

Temel eğitimin hedefi, aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellikleriyle ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektir.

Temel eğitim, her sınıf ve kadroda ki aday memura, ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate 

alınarak uygulanır.

Temel eğitimin süresi on günden az, iki aydan çok olamaz.

Temel eğitim için ayrılan süreye program sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

Temel eğitim, Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunca belirtilen tarihte başlar.

TEMEL EĞİTİM KONULARI, aday memurların atandıkları görev ve öğrenim durumları dikkate alınarak aşağıdaki konular 

çerçevesinde hazırlanır.

Atatürk ilkeleri, T.C. Anayasası Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel organları, Yürütme. Genel olarak 

Devlet teşkilatı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Ödev ve Sorumluluklar. Genel Haklar. Yasaklar. Disiplin işleri. Sosyal ve Mali 

Haklar. Amir-Memur ilişkileri. Müracaat ve şikayetler. Kılık kıyafet. Yer değiştirme. Beşeri ilişkiler. Yazışma ve Dosyalama usulleri. 

Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri. Halkla ilişkiler. Gizlilik ve gizliliğin önemi. İnkılap tarihi. Millî güvenlik bilgileri. 

Haberleşme. Türkçe Dilbilgisi Kuralları İnsan Hakları.
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Devlet Personel Başkanlığı koordinatörlüğünde oluşturulan Temel Eğitim Kurulu hazırlanan temel eğitim programları personele 

uygulanır.

Başarısız sayılan aday memurların sınav kağıtları komisyonca en geç bir gün sonra bir defa daha okunarak değerlendirmeye alınır. 

Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı sınavları yapmakla görevli 

komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

HAZIRLAYICI EĞİTİM

Hazırlayıcı eğitimin hedefi, aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli 

bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumlarını sağlamaktır.

Hazırlayıcı eğitimin süresi bir aydan az, üç aydan çok olamaz.

Hazırlayıcı eğitim için ayrılan süreye program sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin bitiminden sonra başlar.

Temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavlarda sınav kağıtları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu 

değerlendirmede 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır

HAZIRLAYICI EĞİTİM KONULARI

Hazırlayıcı eğitim konuları, aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu tarafından 

aşağıdaki konular çerçevesinde hazırlanır.

Bakanlığın tanıtılması, görevleri, teşkilatı, ilgili mevzuatı, diğer kurumlarla ilişkileri.
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STAJ EĞİTİM

Staj eğitiminin hedefi, aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgiler ile atandıkları kadro ve görevleri ile ilgili, 

uygulama yaptırmak suretiyle beceri ve tecrübe kazandırmaktır.

Staj eğitimi iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.

STAJ EĞİTİMİ KONULARI

 Yazışma ve dosyalama kuralları.

 Sorumluluğuna verilen araç ve gereçleri kullanma ve bakımını yapma.

 Görevi ile ilgili mevzuatı bilme ve kurallarına uyma.

 Çevre ilişkileri.

 Ast, üst ilişkileri

 İnsan ilişkileri.

 Gizlilik dereceleri, yazışma ve gizlilik dereceli evrakın saklanması.

 Görevi ile ilgili gözlem, araştırma ve incelemeler.

 Güvenlik ve koruma tedbirleri. Uygulamada tarafsızlık.

 Zamanın ve kaynakların verimli şekilde kullanılması. Hazırlayıcı eğitimde görülen diğer konular.

STAJIN YAPTIRILMASI

Staj eğitimi programı, belirlenen staj programları doğrultusunda aday memurun görevlendirileceği birim amirinin sorumluluğunda 

yaptırılır.

Hazırlayıcı eğitim ve staj programları, bu eğitimlerin başlangıç ve bitim tarihleri, yeri ile eğitime katılacakların sayısı eğitimlerin 

başlamasıyla birlikte Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
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KURUL VE KOMİSYONLAR MERKEZÎ EĞİTİM YÖNETME KURULUNUN KURULUŞU

Merkezî Eğitim Yönetme Kurulu, Bakanlık merkez teşkilatında Müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının 

başkanlığında; Genel Müdür, Eğitim Daire Başkanı, Müsteşar tarafından görevlendirilecek iki hizmet birimi amiri olmak üzere 

toplam beş kişiden oluşur. Kurulun sekretarya işleri Eğitim Daire Başkanlığınca yürütülür.

ADAY MEMUR İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA SÜRESİ

Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesini dolduracak amirlerin, değerlendirmeye esas nitelikler 

çerçevesinde aday memuru izleme, denetleme, yöneltme ve rehberlikte bulunmaları ve bu belgeyi doldurabilmeleri için aday 

memur ile en az altı ay birlikle çalışmaları zorunludur.

Amirlerin görev değişikliği, istifa ve emeklilik gibi sebeplerle görevlerinden ayrılmaları dolayısıyla aday memur ile birlikte altı aydan 

az çalışmaları durumunda değerlendirme belgesi, aday memurun mevcut amirleri tarafından varsa önceki amirlerinin yazılı 

görüşleri de alınarak doldurulur.

Aday memur ile iki aydan az olmamak üzere birlikte çalışan amirlerinden, ölüm ve görevine son verilme dışındaki çeşitli 

sebeplerle görevlerinden ayrılanlar aday memur hakkındaki yazılı görüşlerini varsa belgeleri ile birlikte kendi yerlerine atananlara 

bırakmak zorundadırlar.

ADAYLIĞIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Aday memurlardan staj eğitimlerinin değerlendirmesi sonunda başarılı olduğu anlaşılanların adaylıklarının kaldırılması teklifi, 

değerlendirme belgesi ile birlikte adaylığın kaldırılması gereken tarihten bir ay önce; özlük dosyaları valilikte tutulan personel 

açısından il millî eğitim müdürlüğündeki; özlük dosyaları Bakanlıkta tutulan personel açısından ise merkez teşkilatındaki adaylık 

işlemlerini yürüten birimde bulundurulacak şekilde gönderilir.

Adaylığı kaldırılan personelle ilgili onayların birer örneği, özlük dosyalarında muhafaza edilmek üzere ilgili birimlere ve Tebliğler 

Dergisi'nde yayımlanmak üzere Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.
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Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle ders saati olarak belirlenen her programın 1/8'ine devam edemeyenlerin eksik 

eğitimleri, eğitim programı bütünlüğü içinde tamamlatılır.

ADAYLIK SÜRESİ İÇİNDE GÖREVE SON VERME

süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve 

hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve 

atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.

Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve 

atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.

TEKRAR MEMURİYETE ALINMA

Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimi devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday

memurlar üç yıl geçmedikçe tekrar Devlet memurluğuna alınmazlar. 

Sağlık sebebiyle kurumlan ile ilişkileri kesilenler için bu şart aranmaz. Üç yıllık sürenin tespitinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığında tutulan kayıtlar esas alınır.

Bildirme işlemi

Görevlerine son verilen aday memurlar, görevlerine son vermeyi gerektiren sebepler de belirtilerek Genel Müdürlükçe en geç bir 

ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilir.

Aday memurlara, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde İş Sağlığı 

ve Güvenliği Eğitimi verilir.

MEB ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK



 ADAYLIK SÜRESİ İÇİNDE TEMEL, HAZIRLAYICI EĞİTİM VE STAJ (UYGULAMA)

 Aday memur olarak atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi,

 Adaylık eğitimleri temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj şeklinde birbirini takip eden bir sıra içinde ve öğretim seviyeleri 
dikkate alınarak düzenlenip yürütülür.

 Hazırlayıcı eğitimin süresi bir aydan az, üç aydan çok olamaz.

 Temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavlarda sınav kağıtları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu 
değerlendirmede 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır

 Staj eğitimi iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.

 Kurul ve Komisyonlar Merkezî Eğitim Yönetme Kurulu  toplam beş kişiden oluşur. Kurulun sekretarya işleri Eğitim Daire 
Başkanlığınca yürütülür.

 Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimi devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen 
aday memurlar üç yıl geçmedikçe tekrar Devlet memurluğuna alınmazlar.

 Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesini doldurabilmeleri için aday memur ile en az altı ay birlikle 
çalışmaları zorunludur
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