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BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI 
 

 

12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Üst 

Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliği” uyarınca Rektörlük Makamının 21.04.2021 tarih ve E.13979 sayılı oluru ile Mühendis, 

Kütüphaneci ve Tekniker kadrolarına unvan değişikliği sınavıyla atama yapılacaktır. 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ KADROLAR 

 

Sınıfı Unvanı Drc. Birimi Sayı Özel Şartı 

T.H.S Mühendis 1 
Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı 
1 

Fakültelerin Makine Mühendisliği 

Bölümünden mezun olmak. 

T.H.S Kütüphaneci 5 

Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı 

1 

Fakültelerin Bilgi ve Belge 

Yönetimi Bölümünden mezun 

olmak. 

T.H.S Tekniker 4 
Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı 
1 

İki veya üç yıl süreli mesleki veya 

teknik yükseköğretim okullarının 

Elektronik Haberleşme Teknolojisi 

Programı veya eş değer diğer ön 

lisans programından mezun olmak 

T.H.S. Tekniker 6 
Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı 
1 

İki veya üç yıl süreli mesleki veya 

teknik yükseköğretim okullarının 

Bilgisayar Teknolojisi ve 

Programlama Programı veya eş 

değer diğer ön lisans 

programından mezun olmak 

 

 

 

Unvan Değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar 

  

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen 

hizmet şartlarını taşımak, 

 

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,  

 

 

Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar 

 Başvuru süresinin son günü itibarıyla yukarıda belirtilen kadrolar için aranacak genel ve özel 

şartları taşıyan adaylar; farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için birim ve derece belirterek 

müracaat dilekçesini (Ek-1) kapalı zarf içerisinde son başvuru tarihine kadar Rektörlüğümüz 

Personel Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri 

kullanmakta olanlar da sınava katılabilirler. 
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İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ve aday memur statüsünde bulunanlar 

başvuruda bulunamazlar. 

Adayların, halen bulundukları kazanılmış hak aylığı müktesebine uygun dereceye (En çok üç 

derece altında veya üç derece üstünde) atamaları yapılacaktır. 

Aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listesi Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir. 

Söz konusu aday listesine ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde Üniversitemiz 

sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca değerlendirilerek on iş günü içinde karara 

bağlanır. 

Yazılı sınavda yüz üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. Yazılı sınavda en 

yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü 

sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, 

sınav kurulunun her bir üyesi tarafından; 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel kültürü ve genel yeteneği, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik 

ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 

yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. 

Sözlü sınav puanlarının sınav kurulunca tespit edilmesini müteakip sınav sonuçları beş iş 

günü içinde Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir. Sınav sonuçlarına ilişkin olarak beş iş günü 

içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar on iş günü içinde sınav kurulunca karara bağlanır. 

Unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı 

puanı esas alınır. Unvan değişikliği sınavında yazılı sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az 

altmış (60) puan alanların; sözlü sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan 

alanların başarılı kabul edileceği; ancak yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 

hesaplanan unvan değişikliği başarı puanının yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan 

olanlar başarılı kabul edilmektedir. 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. 

Unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle 

ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması 

listesinde yedek olarak belirlenir. 

Duyurunun yapıldığı tarihten sonraki mevzuattaki değişiklikler dikkate alınmayacaktır.      
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Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav 

kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu 

anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak 

atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.  

 Adayın unvan değişikliğine tabi kadrolara atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar 

çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. 

 

 Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin 

konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi 

bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği 

sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür. 

 

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV TAKVİMİ 

 

İlan Tarihi 28.04.2021 

Başvuru Tarihleri  29.04.2021-07.05.2021 

Başvuru Sonuçlarının İlanı 20.05.2021 

Başvuru Sonuçlarına İtiraz 20.05.2021-27.05.2021 

Kesinleşen Aday Listesinin İlanı  09.06.2021 

Yazılı Sınav Tarihi ve Yeri  12.07.2021 Saat:10.00 / Üniversitemiz İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat 4 

nolu Amfi  

Yazılı Sınav Sonucunun Açıklanması 14.07.2021 

Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz  14.07.2021-30.07.2021 

Kesinleşen Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanı  12.08.2021 

Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri  16.08.2021 Saat: 10.00 Rektörlük Binası 3. Kat 

Toplantı Salonu 

Sözlü Sınav Sonucu 20.08.2021 

Sözlü Sınav Sonucuna İtiraz 20.08.2021-27.08.2021 

Kesinleşen Sınav Sonucunun İlanı  10.09.2021 

 

 


