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İlgi:

24 Ağustos 2015 tarih ve 21 numaralı genelgemiz.

Konu: Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden
kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nca Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal
ilanlarına müracaat eden ve Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca; yazılı yarışma sınavında
başarılı olan ve başarı listesine giren adaylar Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün 5.(2)(B)
maddesi uyarınca sözlü yarışma sınavına (mülakat) çağrılmaktadırlar.
Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün 5.(2)(C) maddesi yapılacak mülakat için yöntemi,
değerlendirilecek kriterleri ve konu kriterler için gerekli olan belgeleri belirtmektedir.
Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü’nün 5.(2)(C)(ç) maddesinde mülakatta
değerlendirilecek kriterler arasında;
-

(Belgelendirmek koşulu ile) Görevi sırasında görevi ile ilgili kazandığı nitelikler
başlığı altında;

Yurtiçi veya yurtdışı Hizmetiçi Eğitim, Seminer, Konferansa katılmak veya
eğitmen olarak görev almak (3.8.2018 tarihli itibarıyla her belge 1.25 puan toplam
5 puanı geçemez)
kuralı yer almaktadır.
-

Kamu Görevlileri Yasası’nda Kurumların kendilerine bağlı kamu görevlilerinin hizmete
yatkınlıklarını sağlamak, görevlerinde etkinlik ve verimliliklerini artırmak ve daha ileriki
kadrolara hazırlamak için eğitim imkanı sağlamakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.
Personel Dairesi ise her yıl tüm kurumlara gönderdiği genelge ile “Kamu Görevlileri
Genel Eğitim Planı” çerçevesinde kurumlarında görev yapan kamu görevlilerinin Yurt İçi – Yurt
Dışı Hizmet İçi Eğitim Planlarını göndermeleri gerektiğini belirtmektedir.
Bu çerçevede Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü’nün 5.(2)(C)(ç) maddesinde
belirtilen kamu görevlilerinin eğitimleri ile ilgili kriterlerin değerlendirilmesi amacıyla
kurumları aracılığı ile Komisyonumuza gönderilecek belgelerde, alınan eğitimin kamu
görevlisinin görevi ile ilgili olduğu ve gelişmesine (hangi açıdan) katkı sağladığı hususlarının
açıkça belirtilmesi ve kurum amirince de onaylanması gerekmektedir. Onaysız gönderilen
belgeler değerlendirmeye alınmayacağı cihetle, doğacak mağduriyetlerden de ilgili kurum
sorumlu olacaktır.
Kurumumuzda ve kurumunuza bağlı dairelerde ve şubelerinde çalışan tüm kamu
görevlilerinin imza karşılığında bilgisine getirilmesi saygılarımla arz ve rica olunur.
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