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BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

(Personel Daire Başkanlığı) 

 

 

 

GÖREVDE YÜKSELME VE 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 08.02.2022 tarihli ve 49312 sayılı oluru ile Şube 

Müdürü, Şef, Memur, Şoför kadrolarına görevde yükselme sınavıyla, Tekniker kadrosuna ise unvan 

değişikliği sınavıyla atama yapılacaktır. 

 

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde 

birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez. Süresi içinde yapılmayan 

başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Üniversitemiz sınav 

takviminde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite 

web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat 

yapılmayacaktır. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında 2022 yılı Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin duyuru, bilgi ve belgelerin tümünün yer aldığı ayrı 

bir sekme oluşturulmuş olup adaylar tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir. 

 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği ilanına son başvuru tarihi 18.02.2022 Cuma günü 

mesai bitimine kadardır.  

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takvimi ve yeri Rektörlüğümüzce bilahare ilan 

edilecektir. 

 

 

A. GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN ESASLAR 

 

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

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

EK-1 dilekçesine EK-2 başvuru formu ve mezuniyet belgesini kapalı zarf içerisinde son başvuru 

tarihine kadar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. EK-1 

dilekçe ve EK-2 başvuru formunun bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur. 

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

kullanmakta olanlar da sınava katılabilirler. 

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 
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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. Şoför kadrosuna başvuru yapan adayların sözlü sınavları 

sözlü ve uygulamalı şekilde gerçekleştirilecektir. 

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. 

Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı 

puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak 

suretiyle tespit edilecek ve Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir. 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 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.      

Yapılan Sınavlarda hatalı soru sorulduğunun tespit edilmesi halinde hatalı sorulara tekabül 

eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. 

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.  
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Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin 

sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında yasal işlem yapılır. 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ KADROLAR 

Sınıfı Unvan Derece Birimi Adet 

GİH Şube Müdürü 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1 

GİH Şube Müdürü 1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 3 

GİH Şube Müdürü 1 Personel Daire Başkanlığı 2 

GİH Şube Müdürü 3 Personel Daire Başkanlığı 1 

GİH Şef 3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 

GİH Şef 3 Genel Sekreterlik 1 

GİH Şef 5 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1 

GİH Memur 5 Veteriner Fakültesi 1 

GİH Memur 7 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 1 

GİH Memur 10 Veteriner Fakültesi 1 

GİH Şoför 7 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1 

GİH Şoför 9 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1 

 

 

 

Görevde Yükselme Suretiyle Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar 

  

 a) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak, 

 

         b) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan 

kadroya ilişkin ilgili 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 gerekir. 

  

 

Görevde Yükselme Sınavı Sonucu Atanacaklarda Aranacak Özel Şartlar 

 

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; 

1- En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 

2-   İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst 

kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil 

savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, 

çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans 

düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak, 
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b) Şef kadrosuna atanabilmek için; 

1-  En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 

2- İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, Ayniyat saymanı, 

sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman, muhasebeci, memur, bilgisayar işletmeni, veri 

hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, anbar memuru, santral memuru, 

daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, 

tahsildar, mutemet, raportör, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarından birinde veya 

mühendis hariç olmak üzere unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak, 

 

c) Memur kadrosuna atanabilmek için; 

1-  En az orta öğretim mezunu olmak, 

2- İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla Aşçı, bahçıvan, 

bekçi, berber, dağıtıcı, garson, gassal, hademe, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hizmetli, 

itfaiyeci, kaloriferci, laborant yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı ve 

terzi kadrolarından birinde çalışıyor olmak, 

 

ç) Şoför kadrosuna atanabilmek için; 

1- En az orta öğretim mezunu olmak, 

2- En az 3 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

3- İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla Aşçı, bahçıvan, 

bekçi, berber, dağıtıcı, garson, gassal, hademe, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hizmetli, 

itfaiyeci, kaloriferci, laborant yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı 

ve terzi kadrolarından birinde çalışıyor olmak, 

 

Görevde Yükselme Sınavına Tabi Kadrolar İçin Sınav Konuları 

 

Şube Müdürü ve Şef Adayları İçin Sınav Konuları 

 

T.C. Anayasası 

1- Anayasanın Yükseköğretime İlişkin Maddeleri 

 

Kanunlar 

1-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu  

2-2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 

3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  

4-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu  

5-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  

6-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

7-6245 sayılı Harcırah Kanunu 

8-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 

9-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

10-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 

 

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 

1-2 No.lu Genel Kadro ve Usulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

2-3 No.lu Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine 

Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

3-10 No.lu Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

 

Kanun Hükmünde Kararnameler 

1-124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari Teşkilatı 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
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Yönetmelikler 

1-Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği   

2-Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik 

3-Taşınır Mal Yönetmeliği 

4-Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

5-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

6-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

7-Bilgi Edinme Hakkın Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

8-Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve 

Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

9-Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik 

10-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 

11- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 

 

 

Memur Adayları İçin Sınav Konuları  

 

Kanunlar 

1-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu  

2-2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 

3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  

4-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu  

5-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  

6-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

7-6245 sayılı Harcırah Kanunu 

8-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 

 

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 

1-2 No.lu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

 

Kanun Hükmünde Kararnameler 

1-124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari Teşkilatı 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  

 

Yönetmelikler 

1-Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği   

2-Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik 

3-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik 

4-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

5-Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik 

 

 

 

Şoför Adayları İçin Sınav Konuları  

 

Kanunlar 

1-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu  

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  

3-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu  

4-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

5-6245 sayılı Harcırah Kanunu 

6-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 
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Kanun Hükmünde Kararnameler 

1-124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  

 

Yönetmelikler 

1-Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik 

2-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik 

3-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

 

Diğer 

1-Temel İlk Yardım Bilgisi 

2-Çevre ve Trafik Bilgisi 

3-Araç Tekniği ve Motor Bilgisi 

 

 

 

 

B. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN ESASLAR 

 

 Unvan değişikliğine tabi kadrolara atamalar, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 

Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde 

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 sınavı 

kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir. 

 

 Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. 

 

 Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür. 

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ KADROLAR 

 

 

Sınıfı Unvan Derece Birimi Adet 

TH Tekniker 4 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1 

 

 

 

 

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 gerekir. 
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Tekniker Kadrosuna Atanabilmek İçin; 

 

1- İki veya üç yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim okullarının Elektronik Haberleşme 

Teknolojisi Programı veya bu programa eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 

önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

 

Unvan Değişikliği Sınavı Konuları 

 

İlan edilen kadronun görev alanları ve görevin niteliğine ilişkin konulardan oluşmaktadır. 

 

 

C.DİĞER HUSUSLAR 

 

Yapılacak olan sınavlara çok sayıda aday ve sınav görevlisi katılacak olup sınav ortamında 

kapalı alanda bulunmak zorunda kalınacaktır. Bununla birlikte sınav sürecinde aday ve sınav 

görevlilerinin COVİD-19 kapsamında sağlığını korumak için sınav yerlerinde gerekli tedbirler 

alınacaktır. 

 

Pandemi nedeni ile alınacak tedbirler kapsamında COVİD-19 hastası olanlar ile temaslıları 

ayrı salonlarda sınava alınacaklardır. 

 

Rektörlüğümüzce alınan tedbirlere ilave olarak adaylarında sınav öncesi, sınav süresince ve 

sınav sonrasında kurallara uyması ve bulaşma riskine karşı kişisel tedbirlerini alması adayların ve 

görevlilerin sağlığı açısında büyük önem arz etmektedir. 

 

Bu bağlamda; 

- Bütün adayların sınavdan önce, sınav esnasında ve sonrasında maske takmaları zorunludur. 

Adayların yanlarında yedek maske bulundurmaları önerilmektedir. 

 

- Covid-19 hastaları ve temaslılarının ayrı salonlarda sınava alınabilmesi için bu durumlarını gösterir 

belgeleri önceden Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir. Bu 

adayların ikametlerinden sınav alanına gelinceye kadar tedbirleri alma sorumlulukları 

kendilerindedir.   

 

- Sınava katılacak olan tüm adaylar, sınavın yapılacağı kampüs ve/veya binaya alınırken HES kodu 

sorgulamaları yapılabilecektir. Bu nedenle herhangi bir aksaklık meydana gelmemesi için adayların 

önceden HES kodunu almaları ve sorgulama yapacak personele bildirmeleri, bu konuda yardımcı 

olmaları gerekmektedir. HES kodu “SÜRESİZ” seçeneği ile alınmalıdır. 

 

- Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı olan, COVİD-19 hastaları veya son 7 gün içerisinde 

COVİD-19 vakası ile teması olan adaylarımız sınav girişinde görevlilere bilgi vermelidir. Bu 

adayların tıbbi maske takmaları ve ek olarak yüz koruyucu da kullanmaları zorunludur. 

 

- Kampüs girişinden itibaren sınav salonuna giriş ve çıkışlarda sosyal mesafenin (en az 1,5 metre) 

korunmasına, bilim kurulu ve bakanlığın önermiş olduğu kurallara uyulmasına dikkat edilmelidir. 

 

- COVİD-19 temasla bulaşabileceğinden adaylar kendilerine ait kurşun ve tükenmez kalem, silgi, 

kalemtıraş vb. kullanmalıdır. Sınav sırasında adaylar ve sınav görevlileri arasında kalem, silgi vb. 

alışverişi yapılmamalıdır. Sınav evrakını imzalamak için kişiler kendilerine ait kalemi kullanmalıdır. 

 

Sınav sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yukarıda yer alan hususlara riayet 

edilmesini rica eder, sınavınızda başarılar dileriz. 

 


