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Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Sınavı  

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel 

Yönetmelik ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde Üniversitemizde sınıfı, unvanı, birimi, 

derecesi, adedi ve nitelikleri ilan edilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile atama 

yapılacaktır.  

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı 10 Aralık 2022 Cumartesi tarihinde yapılacaktır. 

Sözlü sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.     

Genel Açıklamalar  

Görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavı başvurusu 7 - 21 Ekim 2022 tarihleri arasında 

konsem.erbakan.edu.tr web sayfasından yapılacaktır. Adayların web sayfasından aldıkları başvuru 

belgesini kapalı zarf ile 21 Ekim 2022 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterlik evrak kayıt 

aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların sadece bir sınava başvuru hakkı bulunmaktadır.  

İlan edilen kadro için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle (21 Ekim 2022) aranan nitelikleri 

taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil 

olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca iznini kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava 

katılmaları mümkündür. İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli, aday memur statüsünde 

bulunanlar, sözleşmeli personeller ve sürekli işçiler başvuruda bulunamazlar. Müracaat eden adayların 

anılan Yönetmeliğin 6’ncı, 7’nci, 8’inci ve 9’uncu maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 45’inci, 68’inci ve 76’ncı maddelerinde belirtilen şartları dikkate alarak müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 4’üncü derece ve aşağı kadrolara atanmak için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

68/B maddesindeki şartlar sağlanmalıdır.  

Başvuru süresinin sona ermesine müteakip başvurular açılarak Üniversitemiz Sınav Kurulu tarafından 

incelenecek ve değerlendirmeler 24 -27 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Aranan şartları 

taşıyanlara ilişkin aday listeleri 28 Ekim 2022 tarihinde www.erbakan.edu.tr web sayfasında ilan 

edilecektir. Listeye itirazlar 31 Ekim - 4 Kasım 2022 tarihleri arasında Üniversitemiz Sınav Kuruluna 

yapılacaktır. İtirazlar Üniversitemiz Sınav Kurulunca değerlendirilerek 7 Kasım - 18 Kasım 2022 

tarihleri arasında karara bağlanacaktır. Kesinleşen aday listelerinin 21 Kasım 2022 tarihinde 

www.erbakan.edu.tr web sayfasında ilan edilmesi esastır. Sınava giriş hakkı kazanan adaylar 21 Kasım- 1 

Aralık 2022 tarihinde sınav ücretini ödeyerek, giriş belgelerini alacaktır. Yazılı sınav sonuçları, 

www.erbakan.edu.tr web sayfasında yayımlanacaktır.  
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Görevde Yükselme Sınavına Katılacaklarda Aranan Genel ġartlar  

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için; 

İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,  

b) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle ilgilinin başvurulan kadroya 

ilişkin Yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, 

ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet 

süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak,  

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,  

Görevde Yükselme Suretiyle Atanacaklarda Aranacak Özel ġartlar  

ġef kadrosuna atanabilmek için;  

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,  

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle, Yönetmeliğin 5’inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolardan birinde veya mühendis hariç olmak üzere 

unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak, 

3) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/B-c maddesinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak, 

Memur kadrosuna atanabilmek için;  

1) En az orta öğretim mezunu olmak,  

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle, Yönetmeliğin 5’inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak, şarttır.  

Unvan DeğiĢikliği Suretiyle Atanacaklarda Aranacak Genel ġartlar  

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;  

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını 

taşımak,  

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak, gerekir.  

Unvan DeğiĢikliğine Tabi Kadrolara Yapılacak Atamalarda Aranacak Özel ġartlar  

Avukat kadrosuna atanabilmek için; 

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,  

2) Avukatlık stajını tamamlamış olmak,  

Programcı kadrosuna atanabilmek için;  

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl 

süreli yüksek öğrenim mezunu olmak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı  
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sertifikasına sahip olmak ve en az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını 

bildiğini belgelemek, 

Odyolog kadrosuna atanabilmek için;  

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, 

Perfüzyonist kadrosuna atanabilmek için; 

1) İki veya üç yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak,  

Tekniker  (Bilgisayar Teknikeri) – (Elektrik Teknikeri) - (Elektronik Teknikeri) kadrosuna 

atanabilmek için;  

1) İki veya üç yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak,  

Teknisyen (Elektrik Teknisyeni) – (Elektronik Teknisyeni) - (Sıhhi Tesisat Teknisyeni) kadrosuna 

atanabilmek için;  

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,  

Biyolog kadrosuna atanabilmek için; 

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, 

Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Sınavı Hakkında Açıklamalar  

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları 

gerekir.  

Görevde yükselme yazılı sınavda yüz üzerinden en az 60 (altmış) puan alanlar başarılı sayılırlar. Unvan 

değişikliği yazılı sınavda yüz üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınavda 

yüz üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılırlar. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik 

ortalaması esas alınmak suretiyle başarı puanı tespit edilir ve www.erbakan.edu.tr web sayfasında ilan 

edilir. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;  

a) Hizmet süresi fazla olanlara,  

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,  

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,  

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.  

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıyla ilgili iş ve işlemleri Üniversitemiz Sınav Kurulu 

yürütür. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili tüm duyurular www.erbakan.edu.tr web 

sayfasında yer alacaktır.  

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 


