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siRiNci KISIM
Genel Hiikiimler
Amag

Madde l-Bu Ycinetmelik; 657 Sayrh Devlet Memurlan Kanununun 2670 sayir Kanunla defiqik 55 inci
maddesine dayamlarak ; Aday memurlarrn yetigtirilmesi igin uygulanacak efitim programlarrnr, e[itim
si.irelerini, e[itimlerde uygulanacak srnavlan, slnav delerlendirme esaslannr ve ilgili diler hususlan
belirlemek amacryla 2110211983 tarih ve 831606I sayrh Bakanlar Kurulu Kararryla ytiri.irltige konulan Aday
Memurlann Yetigtirilmelerine itigtin Genel Ycinetmeli[in 33'tincii maddesine dayanrlarak hazrrlanmrqtrr.
Kapsam
Madde 2-Bu Ycinetmelik htiktimleri Melikgazi Belediyesine,65T sayrh Devlet Memurlan Kanununa gore ilk
defa atanan aday devlet memurlarr hakkrnda uygularur.

Tanrmlar
Madde 3-Bu Ydnetmelikte gegen;
a. Aday Memur: "ilk defa Devlet memurlupuna atanacaklar igin uygulanacak" merkezi srnavr kazanarak
temel, hazrlayrcr e[itim ve staja tabi tutulmak iizere Melikgazi Belediye Baqkanhfrna atananlan,
b. Asli Memur: Adayhk siiresi, iginde Temel, Haznlay:rr E$itim ve Staj devrelerinin her birinde baqarrh
olarak adayhfr kaldrnlan kigileri,
c. Adayhk Siiresi: Melikgazi Belediye Baqkanhgrna ilk defa atananlann atandrklarr tarihten baqlamak tizere
bir yrldan az rki yrldan gok olmayan si.ireyi,
d. Temel E$itim: Bi.itiin aday memurlann, asli memur olabilmeleri igin tabi tutulduklan, Devlet memurlanrun
ortak vasrflarr ile ilgili hususlan kapsayan efitimi,
e.Hanrlayrcr E[itim: Aday memurlann atandrgr kurum veya kurulugu smrfi ve gcirevi ile ilgili olarak yaprlan
egitimi,
f. Staj: Aday memurlara Melikgazi Belediye Baqkanhlrndaki gorevleri ile ilgili olarak yaprlan uygulamah

e[itimi,
g. Srnav: Temel ve Hazrlayrcr E$itim donemleri sonunda yaprlacak de[erlendirmeler igin bilgi seviyesini
cilgme iglemini,

h. De[erlendirme: Temel ve Hanrlayrcr E$itim ddnemleri sonunda yaprlacak srnavlar ile staj dcinemi
sonundaki bilgi seviyesini olgme iqlemini, ifade eder.

iriNci

KrsrM
Efitim ite itgiti itke ve Esaslarr
ilkeler
Madde 4 - Aday memurlann e[itimi ile ilgili ilkeler aqalrda belirtilmigtir.
a. Genel ilkeler;
l) Egitimin amacr; Ttirkiye Cumhuriyeti Anayasasrna, Atattirk inkrldp ve ilkelerine, Anayasada ifadesi
bulunan Ataturk Milliyetgili[ine sadakatle ba$r kalacak, Ttirkiye Cumhuriyeti Kanunlannr milletin
hizmetinde olarak tarafsrzhk ve egitlik ilkelerine balh kalarak uygulayacak yurt ve vatandag sevgisi ile dolu,
giiler ytizlii, yol gdsterici, vatandaglara daima yardrmcr disiplinli ve bilgili memur yetigtirmektir.
2) Kamu gorevlerinde istihdam edilecek personelin; kamu hizmetlerinin gerektirdili bilgi ve becerileri
kazanarak hizmetlerin zamanve kaynak israfina yer vermeden en verimli bir gekilde yerine getirilmesini

sa[layacak qekilde yetigtirilmeleri esasttr.
3) Efiitimleri baqarr ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurlula atanamazlar.
4) Temel Egitim, Haznlayrct E[itim ve Staj birbirini takip eden srra iginde devam eder.
5) Efiitimler aday memurlann tahsil derecelerine gdre dtizenlenir ve yi.iri.itiiliir.
6) E[itimler Melikgazi Belediye Baqkanhlrnm sorumlulufunda yaprlrr.
7) E[itim stirelerine smavlar dahildir.
b. Temel Egitim ile ilgili ilkeler;
l) Temel e[itimin hedefi; Aday memurlara, Devlet memurlarrnrn ortak vasrflan ile ilgili bilinmesi gereken,
asgari bilgileri vermektir.
2) Bu elitim her srnrf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurlann ci[renim
durumlan dikkate ahnarak uygulanrr.
3) Bu egitimin siiresi on giinden aziki aydan gok olamaz.
c.Hazrlayrcr Efitim ile ilgili ilkeler;
l) Hanrlayrcr e[itimin hedefi; Aday memurlann iggal ettikleri kadro ve gorevleri dikkate ahnarak bu
gorevlerin yiirtittilmesi igin gerekli bilgi ve becerileri kazandrrmak ve gdrevlerine intibakrnr sa[lamaktrr.
2)Hanrlayrcr e[itim bir aydan az3 aydan gok olamaz.
d. Staj ile ilgili ilkeler;
1) Stajtn hedefi; Aday memurlara hazvlayru egitim dcineminde verilen teorik bilgileri ve iqgal ettikleri kadro
ve gcirevleri ile ilgili diger bilgi ve iglemleri ve kazandmlan becerileri uygulamak suretiyle tecriibe
kazandrrmaktrr.
2) Staj; Aday memurun gdrev ile ilgili olmak izere Melikgazi Belediyesi biinyesi iginde yaptrnlrr.
3) Staj iki aydan az olmamak kaydryla adayhk stiresi iginde tamamlanu.

Efitim Konularr
Madde 5 - Aday memurlann elitim konulan aga[rda gdsterilmiqtir:
a)Temel egitim konularr;
I - Atattirk ilkeleri.
2- T.C. Anayasasr.
a) Genel Esaslar.
b) Temel Hak ve Odevler,
c) Cumhuriyetin Temel Organlan,
d) Yiiriitme.
3- Genel Olarak Devlet Teqkilatr.
4- 657 sayrh Devlet Memurlan Kanunu.
a) Odev ve Sorumluluklar,
b) Genel Haklar,
c) Yasalar,
d) Disiplin igleri,
e) Sosyal ve Mali Haklar,
f) Amir - Memur iliqkileri,
g) Mi.iracaat ve $ikayetler,
h) Krhk Kryafet,
i) Yer De[igtirme,
j) Beqeri iliqkiler.
5- Yazrqma - Dosyalama Usulleri
6- Devlet Mahnr Koruma ve Tasarruf Tedbirleri.
7- Halkla iliqkiler.
8- Gizlilik ve Gizlilifin Onemi.
9- inkrlap Tarihi.
10- Milli Gtivenlik Bilgileri.
I l- Haberlegme.
12- Ttirkge Dilbilgisi Kurallarr.
13- insan Haklan.
b.Hanrlayrcr Efitim Konulan, aday memurlann kadro ve gdrevleri dikkate ahnarak;
(l ) Melikgazi Belediyesinin;

(a) Tanrtrlmasr,
(b) Gorevleri,
(c) Tegkilatr,
(d) ilgili mevzuatr,
(e) Diler kurumlarla iligkileri,
(2) Aday memurun gorevi ile ilgili hususlar,
(3) Melikgazi Belediyesinin uygun gdreceli di[er konular
c. Staj Donemi Konularr; Bu e[itimin konulan, aday memurun temel vehaznlayrcr e[itimde tabi tutuldu[u
e[itim konularrnda, birim yoneticisinin gozetiminde, beceri ve deneyim kazandtmaya ycinelik verilen elitim
Uygulamalandrr.

Efitim Programlarr
Madde 6 - E[itim programlarmhaznlayacak kurum veya kuruluqlar aqa[rda belirtilmiqtir.
a. Temel E[itim programlan;
Beqinci maddede belirlenmig olan konulan kapsayacak qekilde Melikgazi Belediye Baqkanhprnca
oluqturulacak Temel E[itim Kurulu tarafindan,
l) ilkokul - Ortaokul,
2) Lise ve dengi okullar,
3) Yiiksekdfretim kurumlarr mezunlan seviyesine gdre ayrr ayrthaz:llanr.
b. Temel elitim programlannda yer alan aqa[rdaki konulann stirelerinde krsaltma yapimaz.
l) Atatiirk ilkeleri,
2) 657 sayrh Devlet Memurlan Kanunu,
3) inkrldp Tarihi,
4) Milli Gtivenlik Bilgileri,
c. Haztlayrcr Elitim Programlarr, 5 inci maddede belirtilen esaslar gergevesinde aday memurlanna E$itim
Ydnetme Kurulunc a haztlann .
d. Staj Programlarr, Elitim Yonetme Kurulunca hazrlanrc.
Programlarrn Dafrtlmr
Madde 7 - Altrncr maddede belirtilen kurul tarafrndan hazrrlanan temel e$itim programlan insan Kaynaklan
ve E[itim Mtidiirliigii birimi tarafindan temin edilir.
Hazrlayrcr Elitim ve Staj programlan insan Kaynaklan ve E[itim MiidUrlil[tince da[rtrm yaprlrr.
Efitim Yaprlmasr
Madde 1l-Temel efitim, Temel Egitim Kurulunca belirlenen programlar gergevesinde; hanrlayrcr efitim ve
staj, E[itim Yrinetme Kurulunca belirlenen programlar gergevesinde, E[itim ve Smav Ytiriitme
Komisyonunca yaptrnlrr.
Temel ve hazrlayrcr e[itimler ile stajrn baglangrg ve bitig tarihleri, yerleri, elitime katrlanlann
sayrsr ve di$er bilgiler; efitimlerin baglamasryla birlikte, insan Kaynaklan ve Egitim Miidiirliigi.ince, ilgili
birimlere bildirilir.

UqUNcU KISIM
Srnavlara itiqldn Esaslar
Srnav Sorulannrn Hazlrlanmasr
Madde 9 - Srnav sorulan aqalrda belirtilen gekilde haznlanr;
a. Temel Efitim; Bu elitim sonunda yaprlacak smavlarda sorulacak sorular 18 nci maddede belirtilen kurul
tarafindan, sorulann elitime tabi tutulacak aday memurlara onceden verileceli dikkate ahnarak, 5 nci
maddede tespit edilen konulan kapsayacak ve eSitim programlannda her konu igin tespit edilecek zamarlarla
oranttlt olacak gekilde en az 100 adet soru Egitim Ycinetme Kurulunca hazrrlarup, Komisyona teslim edilir.
b. Haztrlaytct E[itim, kurulca Staja iliqkin sorular Ek-l'de yer alan Staj Degerlendirme Belgesinde

belirtilmiqtir.
Srnavlar
Madde 10 - Srnavlar; test, uzun cevaph veya uygulamah qekilde yaprlrr. Bunlardan biri veya birkagr da
uygulanabilir.

a. Srnavlarda k<igesi kapah ka[rt kullantlmast zorunludur.

b. Srnavlar, duyurulan yer, gi.in ve saatte baqlar.
c. Srnav sorulan, salon baqkanr tarafindan yoklama yaprhp smava katrlmayanlann tutanakla tespit edilmesinden
ve slnav kurallannrn agrklanmastndan soffa dalrtrlrr.
d. Srnav sonunda baglayrqrnr, akrqmr ve bitimini, kullanrlan ka[rtlarrn ve slnava giren adaylarln saylslru ve her
adayrn kullandrlr kagrt adedini gdsteren bir tutanak dtizenlenir. Bu tutanaklar salon baqkanr ve en az iki
gri zetmen tarafindan imzalann .
e. Efitim drinemlerinin siireleri dikkate almarak Melikgazi Belediye Baqkanh[r Efitim ve Stnav Ytirtitme
Komisyon kurulunca temel, hazlr.layrcr elitim ve staj si.ireleri iginde de ara stnavlar yaprlabilir.
Temel Efitim Srnavlarr
Madde ll - Bu e[itimin sonunda yaprlacak srnavlarda 10 ncu madde esaslan uygulanrr. Ancak srnav sorulan,
Efitim ve Srnav Ytiriitme Komisyonunca belirlenen sorular arasrndan konularrn e[itim programrndaki a[rrhklan
dikkate almarak, her konu igin ayn ayrr olmak tizere kura usulii ile adaylarrn huzurunda tespit edilir.

De[erlendirme
Madde 12 - E[itimler aga[rdaki gekilde degerlendirilir.
a. Temel veHanrlayrcr Efitim;
Bu e[itimlerde smav kafirtlarr egitim ve srnav ytiriitme komisyonlarr tarafindan deferlendirilir. De[erlendirme
100 tam puan iizerinden yaprlrr. 60 ve daha yukan puan alanlar baqanh sayrlrr. Baqansrz olan aday memurlann

ka[rtlan komisyonca bir daha okunarak de[erlendirmeye tabi tutulur. Buguklu puanlar bir iist tam puana
tamamlarur.

Uzun cevaplt, yazir ve uygulamalt stnavlann kesin puanl smavlan yapmakla gorevli komisyon i.iyelerinin
verdikleri puanlarm aritmetik ortalamasr ahnarak bulunur.
b. Staj Delerlendirme Belgesi;
Staj a katrlanlar staj de[erlendirme belgesi ile de[erlendirilirler.
Melikgazi Belediye Bagkanhsr aday memurlannr yazir veya uygulamah srnava tabi tutarak da
de[erlendirebilirler, bu takdirde de[erlendirme bu maddenin (a) fikrasr esaslarrna gcire yaprlrr. Staj
delerlendirme belgesi (EK-l) de g<isterilmigtir.
Srnav sonuglarrnrn Bildirilmesi
Madde 13 - Srnav sonuglan stnavlann yaprldrlr gtinii takiben iki gtin iginde ildn edilir. Aynca sonuglar baqansrz
adaylara y anh olarak tebli[ edilir.
Yazrh Srnavlara itiraz
Madde 14 - Aday memurlar yazir slnav sonuglanna itiraz edebilirler. itirazlar smav sonuglannrn adaylara
duyurulmastndan baglayarak iki gtin iginde dilekqe ile E[itim ve Smav Ytiriitme Komisyonuna yaprlrr.
Komisyon, dilekgelere on giin iginde cevap vermek zorundadrr. Yaprlan bu inceleme neticesi kesindir.
Stnavlara itiraz edenlerinitirazlan neticelendirilinceye kadar aday memurlar miiteakip efiitime devam ettirilirler.
Srnavlara Katrlmama Hali
Madde 15 - Sa[hk sebepleri drgrnda stnavlara katrlmayanlar bagansrz sayrlrr. Saghk sebebiyle slnava
katrlmayanlarrn smavlan adayhk si.iresi iginde uygun bir zamanda yaprlrr.
Sorularm agtlmast ve yazdrrtlmasmdan veya da[rtrlmasrndan sonra srnav salonuna gelenler de srnava katrlmamrq
saytlrr ve bagansrz olarak deperlendirilirler.
Srnavlarr Gegersiz Sayrlacaklar
Madde 16 - Adaylar aEalrdaki durumlarda srnavlarda baqansrz sayrlrrlar;
a. Kopya girigiminde bulunanlar veya kopya gekenler, kopya verenler.
b. Srnav dtizenine aykrn davranrglarda bulunanlar,
c. Kendi yerine baqkasrnr slnava sokanlar, hakkrnda bir tutanak diizenlenerek, srnavlan gegersiz sayrlrr ve
haklarrnda gereken kanuni iqlem yaprlrr.
Srnavlarrn iptalini Gerektiren Haller

Madde l7 - Agafrda belirtilen hallerde srnavlar E[itirn Yrinetme Kurullannca iptal edilir.
a. Srnav sorulannrn gahnmrq oldulunun tespiti,
b. Soru zarflarrntn slnav zamantndan once agrldr[rnrn tespiti,
c. Sorulann yetkili olmayan kigilerce stnavlardan once gdrtilmiiq olmast,
Yukarrda sayrlan hususlara sebep olanlar hakkrnda kanuni iqlem yaprlrr.

udnoUNCU KISIM
Efitim ve Srnavlarla itgili iglemleri Yiiriitecek Kurullar ve Giirevleri
Temel Efitim Kurulu

Madde 18 - Temel Egitimle ilgili programlarrn ve slnav sorularrrun hazrlanmasr maksadryla Melikgazi
Belediye Baqkanhlrnda bir temel e[itim kurulu kurulur.
Bu Kurul; itgiti idarenin atamaya yetkili amirinin gdrevlendireceli Baqkan Yardrmcrsr
bagkanhfrnda iig veya beq kiqiden olugur. Komisyonda asil iiye kadar yedek iiye belirlenir. Komisyon
iiyelerinin ci[renim dtizeyi aday memurlann olrenim dtizeyinden aga$r olmaz.
Kurul, kurul baqkarunrn ga[rrsr iizerine toplanrr.
Temel Efiitim Kurulunun Giirevleri
Madde 19 - Kurul Aga[rdaki Gdrevleri Yerine Getirir;
a. Temel E[itim programlannr hazrrlamak veya haznlatmak,
b. Programlara paralel olarak Temel Egitim sonunda yaprlacak srnavlara ait sorularr hazvlamak ve sorularr
puanlamak,
c. Temel E[itimle ilgili program ve srnav sorulannr da$rtrmahazrc bulundurmak tizere gerekli tedbirleri
almak,
d. Temel Efitimle ilgili olarak referans doki.imanlan tespit etmek,
e. Temel Egitim konulannrn geligtirilmesini sallamak,
f. Durumlart normal e[itime elveriqli olmayan engelli aday memurlarla ilgili olarak Milli Egitim Bakanhfr,
Sa[ltk ve Sosyal Yardrm Bakanhlr, Qahqma Bakanh[r ve Sosyal Gtivenlik Bakanh[r temsilcilerinden oluqan
bir komisyon kurmak ve agalrdaki hususlarr bu komisyon vasrtasryla yerine getirmek;
1) Temel ESitim programlarmr hazulamak,
2) Temel Egitim srnav sorulartmhazrlatmak,
3) Efitim ve srnavlann nerede ve nasrl yaprlaca[rnakarar vermek,
4) O[retim ve efitim elemanlannrn segimi ve slnav komisyonlarrnrn teqekkul tarzrnr tespit etmek,
5) Gerekti[inde mevcut e[itim programlanna gore engellilerin e[itimlerinin safilanmasl ve srnavlarrnrn
yaprlmasr igin engellilere efiitim veren okullar ve rehabilitasyon merkezlerinden nasrl yararlanrlacafrnr
belirlemektir.
Efitim Yiinetme Kurulu
Madde 20 -Egitim Y<inetme Kurulu; Bagkanrn g6revlendirece[i Bagkan Yardrmclsrnln BagkanhSrnda insan
Kaynaklarr ve E[itim MUdiirti ve d<irt ana hizmet birimi miidiirunden olugur.
Efiitim Yiinetme Kurulunun Giirevleri
Madde 2l- Bu Kurulun gcirevleri aqalrda belirtilmiqtir:
a)Efiitimlerin pro gram dahilinde ytirtitiilmesini saflamak
b)Temel egitim programlarmr ve sorulanm temin etmek.
c)E[itim yardrmcr malzemesini sa[lamak,
d) Egitici personel temin etmek,
e) Egitimlerin ve stnavlann belirtilen si.ire iginde yurutUlmesi igin gerekli tedbirleri almak,
f) Egitim yaprlacak yerleri planlamak ve belirlemek,

g) Di[er kurum ve kuruluqlarla her ttirlti igbirlilini saflamak,

h) E!itimleri denetlemek,
)Hanrlayrcr e[itim ve staj programlannr dtizenlemek ve sorulartnt haznlamak, epitim yerlerine da[rtrlmasrnr
sa[lamak.
k) E[itim ve Srnav Yiiri.itme Komisyonlannt kurmak,
Efitim ve Srnav Yiiriitme Komisyonlarr
Madde 22-Melikgazi Belediye Baqkanhlrnda Aday Memurlann Elitime tabi tutulacaklarr yerlerde bir e[itim
ve srnav ytiri.itme komisyonu kurulur E[itim ve Smav Ytirtitme Komisyonunun baqkan ve iiyeleri; efitilecek
aday memur saylsl, adaylarrn e[itim dtizeyleri ve atandrklan gorevler dikkate ahnarak en az Birim Miidiirii
seviyesinde tig kiqiden az olmamak izere segilir.
Komisyonun Gorevleri:
a) Srnavlarr yapmak ve defierlendirmek,
b) Adaylara yetecek kadar salon temin etmek,
c) E[itimleri, Elitim Yonetme Kurulunca tespit edilen programlar ve esaslar dahilinde yiirtitmek,
d) Yeteri kadar slnav uygulayrcrsr, gozetmen ve salon baqkanrnr belirlemek
e)Srnavlar igin gerekli gi.ivenlik onlemlerini almak,
f) E$itim ve srnavlarr belirtilen siire iginde tamamlamak,
g) Srnav sonuglannr aday memurlara tebli! etmek,
h) S rnav sonuglanna yaprlacak itir azlart inceleyerek sonuca ba[lamak.

BE$iNCi KrSrM

qE$irt,i ntixUrulnn
Askerlik Hali
Madde 23 - Aday memurlann askerlik hizmeti ile ilgili hususlar, I I 1 1 sayrh Askerlik Kanununun 35 nci
maddesi (E) ve (F) fikralarr g<iz cintinde bulundurularak Melikgazi Belediye Baqkanh[rnca belirlenir.
Aday memurlann adayhk stiresi iginde silah altrna ahnmalarr durumunda tamamlanamayan e[itimleri
terhislerinden sonra miiracaatlannr takip eden durumlanna uygun ilk e[itim grubuna dahil edilerek
tamamlattrnlrr.

Bildirme
Madde 24 - Gdrevlerine son verilen aday memurlar, Devlet Personel Baqkanh[r tarafindan tespit edilen form
doldurulmak suretiyle Melikgazi Belediye Baqkanhgr tarafindan en geg bir ay iginde adr gegen baqkanhla
bildirilir,
Bu durumdaki aday memurlann kayrtlan Devlet Personel Bagkanhlrnda tutulur.
Memuriyete Ahnmama
Madde 25 - Temel E[itim, hazrlayrcr e[itim ve staj devrelerinin her birinde baqansrz olan ve bu sebeple
gorevlerine son verilen aday memurlar tig yrl stireyle Devlet memurlufuna alnmazlar. Sa[hk sebebiyle
kurumlan ile iliqikleri kesilenler igin bu qart aranmaz. Ug yrlhk stirenin tespitinde Bagbakanhk Devlet
Personel Dairesinde tutulan kavrtlar esas almrr.
Ders Ucretleri
Madde 26 - Egitim iqlerinde egitim - o[retim elemanr olarak gdrev alanlara verilecek ticretler 657 sayrh
Devlet Memurlan Kanunu ile Btitge Kanunlan htikiimleri gerelince 6denir.
Srnav Belgelerinin Saklanmasr
Madde 27 - Srnav belgeleri aqa[rda belirtilen iqlemlere tabi tutulur.
a. Sorularrn cevap anahtarlan, cevap ka[rtlarr bir yrl,
b. Tutanaklar, de[erlendirme figleri iki yrl,

Kanuni siiresi iginde yargr yoluna baqvuranlann evraklarr ise dava sonuglaruncaya kadar saklarur.
Bu gekilde yargr yoluna baqvuran aday memurlar durumunu yaztlt olarak ba[h Melikgazi Belediye
Baqkanh[rna bildirirler.

igbirlifi

ve Ortak Elitim
Madde 28 - Melikgazi Belediye Baqkanh[r Temel E[itim, Haznlayn Efitim ve Staj Programlanrun
uygulanmasrnda iqbirli[i yapabilir, ortak elitim imkanlanndan yararlanabilir.

Efiitim ve Ofretim Elemanlarr
Madde 29 - Melikgazi Belediye Baqkanh[r temel epitim, hazrlayrcr elitim ve staj faaliyetlerinden:
a. Kendi personeli arasmdan gorevlendirecepi uzman - ehil kigilerden,

b. Difier kurum ve kuruluglardaki uzman - ehil kiqilerden,
c. Universite ve ytiksek okullann elitim ve dlretim elemanlan ile diger efiitim ve <ipretim elemanlarrndan
yararlamrlar.

Efitim Yeri
Madde 30 - Hazrrlayrcr efitim, temel epitim Melikgazi Belediye Bagkanh[r btinyesinde yaprlrr.
Mecburi Hizmetle Yiikiimlii Olan Aday Memurlarrn Efitimleri
Madde 31- Mecburi hizmetle yiikiimlti olup da aday memur olarak atanmrg olanlar da bu ydnetmelik
htiktimlerine gcire egitime tabi tutulurlar.
Temel Haz:rlayrcr epitimlerle staj devrelerinin her birinde baqansrz olanlar hakkrnda 657 sayrh Devlet
Memurlan Kanununun 225 inci maddesinin (c) fikrasr hiikmii uygulanrr.

Yiiriirliik
Madde 32- Bu Ytjnetmelik Melikgazi Belediye Meclisince Kabulii, tarihinden itibaren ytiriirltige girer.

Yiiriitme
Madde 33 - Bu Y<inetmeli[i Melikgazi Belediye Baqkanh[r ytiriittir.

EK.I
ADAY MEMURLAR
STAJ DEGERLENDiRME BELGESi
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:
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c) Birimi

:
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e) Dogum Yrh ve Yeri :

:

f) Baba Adr :
g) Sicil No :

2. ADAYLTK SURESI iqiNDE OiCpn EGITIMLER

PCiTiV ALDIGI PUAN

TEMEL

:

HAZIRLAYICI:
3. MERKEZI SINAVDA ALDIGI PUAN

a)Yanyla

:

b) Rakamla:
4. DOLDURMA TALIMATI
a) Bu belge 2 niisha olarak tarzim edilir. Bir ntisha memunm ozliik dosyasma konur. Diler niisha ise aday
memura verilir.
b) Nitelikler ktsmt, aday memurlarrn staj yaptrpr birimdeki ilk amiri ve ikinci amiri tarafindan doldurulur.
E[er aday memur bagka bir kurumda staj yapryorsa bu takdirde staj belgesinin doldurulmasrna esas olacak
bilgiler aday memurun gorevli olduSu kurum ve kuruluga gdnderilecek; belge, bu bilgilere dayanrlarak
aday memurun I ve 2'nci amiri tarafindan tanzimedilecektir.

c) Her nitelilin toplam puanr karqrsrnda yazrlmrqtrr. Nitelile verilecek puan

amirlerce o niteligin
kriterlerine gdre takdir edilerek kendilerine ait stituna yanlmaksuretiyle nitelik puanl bulunacaktrr.

a[rrltpt

NiTELiKLER

I. GENEL NITELIKLER
a)Krhk - Kryafetine 6zeni
b)Terbiyesi,nezaketi ve tevazu sahibi olmast
c)Aprr baqhhlr ve vakart

d)Ciddiyeti
,e)Kiqisel grkarlarma diiqktinltilu
fl)Uygulamadaki tarafsrzhlr ve hakkaniyeti
g)Malzeme ve zamanl yerinde kullammr
2. DiSiPLiN KURALLARINA UYARLIGI

;j(;"r,tdreffi;ii[

ue emirtete uytrost

.-;:.'--*, --.- -.:".b)Gcirevlerini tam ve zamarunda yapmasr
;

cn%tteti"e kar$l

ta-ft,

hateketi

d)Masa arkadaglanna karqt tavr ve hareketi

e)itaati

W
a)G6rev yapmada heves ve gayreti
b)Aragtrrma ve inceleme kabiliyeti
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I

c)Fiziki yorgunlupa dayanrkhh$r

I

d)Fikri yorgunlu[a dayanrkhhlr
I

--f--I

4.

i$BiRliciNp UYUMU

i

a)Grup gahqmasrna yatkrnhlr

b)GegimliliSi

a)Dtiriistltilii
b)Dedi - kodu yapma ahgkanltPt

c)Gizlili$e riayeti ve sr saklamasr
d)GUveni k6ttiye kullanmast
:6.

MESLEKI BiLGiSi

:

a)Temsil yetene[i
b)Mevzuat bilgisi
:c)Miizakere yetene[i
l

p)Mesleki bilgisini;
i

I

i-yaz;Jr olarak ifade etrnesi

-sdzlii olarak ifade etmesi
e)Problem 96zme yeteneli

f)Kavrama yeteneli

;g)iletigim kurma

h)Arag-gereci kullanma becerisi

r)Karar venne yeteneli

;TOPLAM PUAN
'
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AMiRLERix

riuliGi

ADI VE SOYADI

:

UNVANI:
$URUMU:
DOLDURULU$ TARiHi

:

A VE MUHUR:

f inci Amirin Toplam Notu
2'nci Amirin ToplamNotu
1

:

:

ve 2'nci Amirin ToplamNotlanmn

STAJ NOTU

TASDIK OLUNUR
Tasdik Eden Yetkili Amirin

Kimlili

