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TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI  

20 ARALIK 2019 

 

GÖREVDE YÜKSELMEYE TABİ KADROLAR 

 

SINIFI ÜNVANI DERECESİ KADRONUN BULUNDUĞU BİRİM TOPLAM KADRO SAYISI 

GİH ŞEF 3 

 
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ  
 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 
 
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 
 
ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 
YÜKSEKOKULU 
 
TOKAT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
 
TURHAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
 
ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU 
 

9 

GİH 

 
KORUMA 
VE 
GÜVENLİK 
ŞEFİ 
 

3 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2 

 
 
 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE TABİ KADROLAR 
 

 
SINIFI 

 
ÜNVANI 

 
DERECESİ 

 
KADRONUN BULUNDUĞU BİRİM 

 
TOPLAM 
KADRO 
SAYISI 

 
MEZUN OLUNAN 
PROGRAM 

THS TEKNİKER 1 
 
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
 

1 

 
İNŞAAT PROGRAMI 
ÖNLİSANS MEZUNU 
OLMAK 
 

THS TEKNİKER 8 
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
 

1 

 
TARIM PROGRAMI 
ÖNLİSANS MEZUNU 
OLMAK 
 

 

  

 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ 
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (okumak için tıklayınız) 

 

 GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU DİLEKÇESİ  
 

 GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU FORMU 
 

 GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 20 ARALIK 2019 
  

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19573&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=g%C3%B6revde%20y%C3%BCkselme
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19573&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=g%C3%B6revde%20y%C3%BCkselme
https://personel.gop.edu.tr/dosya/20_12_YYYY_10_53_50.doc
https://personel.gop.edu.tr/dosya/20_12_YYYY_10_54_31.doc
https://personel.gop.edu.tr/dosya/20_12_YYYY_02_06_42.pdf
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GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV TAKVİMİ 
 
 

 
 
 

Sınav Kılavuzunun Yayımlanması 20 Aralık 2019 

Başvuru Tarihleri 23-27 Aralık 2019 

Başvuru Sonuçlarının İlanı 31 Aralık 2019 

Başvuru Sonuçlarına İtiraz 02-08 Ocak 2020 

İtirazların Değerlendirilmesi 09-13 Ocak 2020 

Kesinleşen Aday Listelerinin İlan Edilmesi 14 Ocak 2020 

Sınava Katılacak Aday Listesinin TOGÜSEM’e 
Teslimi 

15 Ocak 2020 

Sınav Ücretlerinin Yatırılması 15-22 Ocak 2020 

Sınav Giriş Yerlerinin İlanı 24 Ocak 2020 

  

Yazılı Sınav 23 Şubat 2020 

Yazılı Sınav Sorularına İtiraz Süresi 24-28 Şubat 2020 

Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanı 4 Mart 2020 

Yazılı Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi 05-11 Mart 2020 

Kesin Sonuçların İlanı 16 Mart 2020 

  

Sözlü Sınav 18-19 Mart 2020 

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 20 Mart 2020  

Sözlü Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi 23-27 Mart 2020 

Kesin Sonuçların İlanı 31 Mart 2020  

    

 

 

Not : Sınav Kurulu sınav takviminde gerekli gördüğü hallerde değişiklik yapabilir. 
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GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİ 
 
1. BAŞVURU ŞARTLARI (Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri aşağıda belirtilmiştir.) 
  
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar 

 
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek 
için; 

 
a) (Değişik:RG-11/3/2017-30004) 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) (Değişik:RG-11/3/2017-30004) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son 
günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin 7'nci maddede 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, 

 
3. Derece Şef - Koruma ve Güvenlik Şefi kadrolarına atanabilmek için; 
Lisans mezunları 8 yıl, önlisans mezunları için 10 yıl hizmeti bulunmak, 
 

 Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar 
 
MADDE 7 – (Değişik:RG-11/3/2017-30004)  
(1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak    
özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

 
Şef kadrosuna atanabilmek için; 
 
1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 
 
2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla,  5 inci maddenin ikinci 
fıkrasının (d) bendinde sayılan (Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman, 
muhasebeci, Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı 
yardımcısı, ambar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satın alma memuru, 
ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, raportör, şoför, koruma ve güvenlik 
görevlisi) kadrolardan birinde veya mühendis hariç olmak üzere unvan değişikliğine tabi 
kadrolardan birinde çalışıyor olmak, 
 
 Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için; 
 
1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 
2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, koruma ve güvenlik 
görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak, 
3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları 
taşımak, 
 

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar 
 

MADDE8- (Değişik:RG-4/2/2015-29257) (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara unvan değişikliği 
suretiyle atanabilmek için; 
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a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet 
şartlarını taşımak, 
 

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak, gerekir. 
 

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar 
 

                1. ve 8. Derece Tekniker kadrolarına atanabilmek için; 
 
     İki veya  üç yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak gerekir.  

 
  1.  Derece Tekniker kadrolarına atanabilmek için; 
 
   Önlisans mezunları için en az 12 yıl hizmeti bulunmak. 

   
2.  SINAV ŞARTI 

 
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliği gereği yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. Yazılı sınav Üniversitemiz Sürekli Eğitim 
Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 23 Şubat 2020 tarihinde, sözlü sınav 18-19 Mart 2020 tarihinde 
Üniversitemiz Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır. 
 
3.DUYURU, BAŞVURU ve İTİRAZ 
 

İlan edilen boş kadrolara başvurmak isteyen personel; 
1.Başvuru  Müracaat Formunu doldurup imzalayarak KAPALI ZARF  içerisine koyacaktır. 
2. Zarfın üzerine adı ve soyadı yazılmalıdır. 
3. Dilekçe ekindeki zarf, Personel Daire Başkanlığı evrak kaydına ŞAHSEN teslim edilmelidir. 
4. Başvurular 27 Aralık 2019 Cuma günü saat 17.00'ye kadar gerçekleştirilmelidir. Bu tarihten 
sonraki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

  
 Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca izin kullanmakta olanlarda 

başvuruda bulunabilirler. 
 
 Aranan şartları taşıyan aday listesi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında 

(http://personel.gop.edu.tr)  31 Aralık 2019, tarihinde ilan edilecektir. 
 
 Adayların en geç 8 Ocak 2020 tarihine kadar sınav kuruluna itirazlarını bildirmeleri gerekir. İtirazlara 3 iş 

günü içinde cevap verilecektir. 
 

 Kesinleşen aday listeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında 
(http://personel.gop.edu.tr) 14 Ocak 2020 tarihinde ilan edilecektir. 

 
ENGELLİLERİN SINAVI 
Gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin 
sınavlarının yapılabilmesi için Personel Daire Başkanlığı gerekli tedbirleri alır. 

 
4. YAZILI SINAV  
Yazılı sınav 23 Şubat 2020 tarihinde yapılacak olup görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı 
sınavından  en az altmış (60) puan alanlar başarılı sayılırlar. Yazılı sınav sonuçları 4 Mart 2020 günü 
Personel Daire Başkanlığı web sayfasında (http://personel.gop.edu.tr) ilan edilecektir. 

 Yazılı sınav konuları uygulama kılavuzunda yer almaktadır. 
 

http://personel.gop.edu.tr/
http://personel.gop.edu.tr/
http://personel.gop.edu.tr/
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5. SÖZLÜ SINAV 
Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar 
aday ve son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı 18-19 Mart 2020  tarihinde 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 
(70) puan alanlar başarılı sayılırlar. 
 
Görevde yükselme sınavında adayların başarılı kabul edilebilmeleri için aritmetik ortalamalarının en 

az 65 (altmış beş) puan , unvan değişikliği sınavında adayların başarılı kabul edilebilmeleri için 

aritmetik ortalamalarının en az 70 (Yetmiş) puan olması gerekmektedir. 

 
Başarı sıralaması 
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 
edilir ve kurumların resmi internet sitesinde 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 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. 
 
6. ATAMA İŞLEMLERİ 

Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay 
içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre 
atanacaktır. 
  

Duyurulan kadrolardan; 
Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal 

edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma 
hakkından vazgeçilmesi nedeniyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralaması listesinin kesinleştiği 
tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin 
duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır.  

 
Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden 

altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından 
herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte 
öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir. 

 
İletişim : Personel Daire Başkanlığı Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü  
Telefon : 0 356 252 16 16/11 63-11 54 


