
<\„\> 
<1.> 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI 
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü 

Sayı  : 48806719-774.06-E.274974 	 28/12/2017 

Konu : Aday Memur Eğitimi 

BAKANLIK MAKAMINA 

"Kültür ve Turizm Bakanlığı  Aday Memurları  Yetiştirme Yönetmeliği"nin 20. Maddesi 
gereği; Bakanlık Makamının 19.12.2017 tarih ve E.186596 sayılı  onayı  ile kurulan "Merkezi 
Eğitim Yönetme Kurulu" 21.12.2017 tarihinde toplanarak; Bakanlığımız merkez ve taşra 

teşkilatında ilk defa memuriyete atanan 657 sayı lı  Devlet Memurları  Kanunu'na tabi aday 

memurların asil memurluğa geçebilmeleri için "Temel Eğitim" ve "Hazırlayıcı  =2,ğitim" 

programlarının gerçekleştirilmesine karar vermiştir. (Ek-1 Karar) 
Program süresince; Aday memur eğitimine alınacak personelin, mevzuatta belirlenmiş  

bulunan bazı  istinalar hariç olmak üzere eğitimlerin tamamına katılmaları  zorunludur. Izin ya da 

rapor kullanan aday memurlar izin ve raporlarını  kestiklerini belgelendirmeleri halinde eğitime 

alınacaktır. (Ek-2 kıırsiyer listesi) 
Personelin eğitimlere bizzat tabi tutulduklarmın resmi olarak tespitinin sağlar_ması  ile 

eğitimlerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde eğitilenlere ulaştınlması  için ihtiyaç duyulan teknolojik 

alt yapının oluşturulmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. 
Bu itibarla, Makamlannca uygun görüldüğü takdirde; 

"Temel Eğitim"in 13 - 27 Şubat 2018 tarihleri arasında, "Hazırlayıcı  Eğitim"in ise 

05 Mart — 06 Nisan 2018 tarihleri arasında iki aşamalı  olarak Bakanlığımız Uzaktan Eğitim 

Merkezinde "Telekonferans Sistemi" ile gerçekleştirilmesini, (Ek-3 Eğitim Programı) 
İl Müdürlükleri tarafından, kameralı  bilgisayar, paylaşımsız internet, projeksiyon cihazı  

ile ses düzeninin olduğu uygun büyüklükte bir salonun tahsisini, 
Il Müdürltiklerinde eğitimin yürütülmesinden sorumlu olacak ve eğitime katılanların 

takibini yapacak en az müdür yardımcısı  düzeyinde bir yetkilinin iletişim bilgilerinin (Ad:-soyadı, 
e-posta adresi, gsm numarası) Genel Müdürlüğümüze bildirilmesini, 

4)Görev alacak eğiticilerin, ekteki program çerçevesinde belirtilen günlerde 

görevlendirilmelerini, 27/12/2004 tarihli ve 8315 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı  olarak yayımlanan 

"Kültür ve Turizm Bakanlığınca Düzenlenen Hizmet içi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde ecretle 

Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hıxsusların 

Tespitine Ilişkin Esaslar" kapsamında ödenecek ders ücretlerinin, Genel Müdürlüğümüz Mali 

Bütçesinden karşılanmasım, 

Not: 5070 sayılı  Elektronik İmza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile inızalanmı slır. 

İsmet Inönü Bulvarı  No:32 06100 Emek Ankara/TÜRKIYE 
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Bilgi için:Mediha İNCESU 
Bilgisayar İsletmeni 

 



"Temel Eğitim" sınavının 27 Şubat 2018 tarihinde, "Hazırlayıcı  Eğitim" sınavının ise 06 
Nisan 2018 tarihinde düzenlenmesini, söz konusu sınavlar için kursiyerlerin görev yaptıkları  
birimler tarafından alınacak onayla Ankara'da görevlendirilmelerini ve sınava katılan aday 
memurların gündelik, yolluk ve zorunlu giderlerinin görev yaptıkları  Birimler tarafından ve 
Müdürlükler tarafından karşılanması  hususunu olurlarınıza arz ederim. 

e-imzalı d ı r 

Okan İBIŞ  
Ger el Müdür 

Uygun görüşle arz ederim. 
27/12/2017 

R e-irrızal ı d ı r 

Nihat GÜL 
Müsteşar Yardımcısı  

OLUR 
28/12/2017 

e-ı mzalıdı r 

Ömer ARİSOY 
Müsteşar 

Ek: 

1 - Karar (2 sayfa) 

2 - Kursiyer Listesi (6 sayfa) 

3 - Eğitim Programı  (3 sayfa) 

Not: 5070 sayı l ı  Elektronik Imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile invalanmiştır. 
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