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Mi,idiirliit0

Aday Memurlarrn Hizmet
i9i Eiitimlerinin
DUzenlenmesi

Yaprlan igin siiresi 110 gfin

Sorumlular Aday Memurlarrn EEitimi iS AkrSr Mevzuat: 557 sayrh Devlet
Memurlan kanunu

Hizmetigi Egitim

$ubesi
Aday Memurlarrn

Yetigtirilmesine Dair
Ydnetmelik

Universitemizde gdrev yapan ve egitim almamrg

aday memurlarrn isim listesi olugturulur.

EEitim ve srnav komisyonlarr olugturulur ve komisyon iiyelerinin

96revlendirmeleri yaprlrr.

Hizmetigi Egitim

$ubesi

AqcY IgIl
hususlarr igeren en az on gfin en 9ok iki ay olmak i,izere temel
eiitim ile kadro, srnrf ve gdrevleri ile ilgili konularr igeren en az bir
aylrk, en gok iig ayhk hazrrlayrcr eEitim programlarr hazrrlanrr,

Hizmetigi EEitim

$ubesi
Personel Daire
Bagkanr

Eiitimlerin verilece!i salonlarrn tahsisleri yaprlrr.

Hazrrlanan e!itim programlarrna g<ire eiitmenlerin giirevlendirme

olurlarr alrnrr.

Alnan g<irevlendirme olurlarr e!itmenlerin kendilerine, gahgtrklarr

birimler ile ders iicreti ddemeleri igin Strateji Geligtirme Daire

Bagkanhlrna EBYS tizerinden yazr ile bildirilir.

Aday memurlann elitime katrhmrnr sallamak igin g<irev yaptrtr

birimlere EBYS [izerinden yazr ile ders programlarr ve srnav tarihleri
gcinderilir ve eg zamanh olarak Personel Daire Bagkanhirnrn

internet sayfasrnda yayrnlanarak ilan edilir,

Belirlenen program dahilinde cince Temel Elitim sonrastnda

Hazrrlayrcr Eiitim olmak tizere eiitimler yaprlrr.

EEitimlerin bitiminde her riirenim di.izeyini ayfl ayn olacak gekilde

konu dalrhmlarrna gdre sorular hazrrlanrr ve srnav yaprlrr. Srnavlann

yaprldrtr gtinfi takip eden 2 gtin iginde Srnav sonuglarr Personel Daire

Bagkanhfrnrn sayfasrnda ilan edilir.

Temel Elitim ve Hazrrlayrcr Elitim srnavlarrndan 60 puan ve fizeri not
alan aday memurlarrn g<irev yaptrIr blrimlere staj delerlendirme
formu gdnderilir. 2 aydan az olmamak koguluyla aday memurlarrn
gahgmalarr bu formlar vasttasryla deferlendirilir,



Herhangi bir srnavdan yada staj delerlendirme formundan 60
puanrn altrnda bir not alan aday memurun asaleti tasdik

edilmez, g6revlerine son verilir ve bu durum yazryla kendisine

bildirilir.

Srnavlardan ve staj def,erlendirme formlarrndan 60 puan ve iizerl
alan aday memurlarrn evraklarr stnav notlan ve staj degerlendirme
belgeleri; asaleten atamalanntn yaprlabilmesi igin tutanak ile ldari
Personel gube Miid0rliifiine tutanak ile teslim edilir.

Aday memurlar igin hazrrlanan elitimler ve ders programlarr yazr

ile Devlet Personel Bagkanh!r'na bildirilerek aday memurlarrn
eEitimleri tamamlanmtg olur,


