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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

