
 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

T.C. 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

 
 

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI 
 

  

Sınavın Adı : Kastamonu Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 

SINAV TAKVİMİ: 

Müracaat Tarihleri :  22/06/2017 – 14/07/2017 tarihleri arasında mesai bitimine kadar. 

Müracaat Adresi :    Personel Daire Başkanlığı 

- Müracaatların değerlendirilmesi sonrasında sınavlara iştirakları uygun bulunan personel listesi  

Sınav Kurulu kararı sonucunda Üniversitemizin internet ana sayfasında yayınlanacaktır. 

Görevde Yükselme Yazılı Sınavı : 29 Eylül 2017 Cuma günü saat 15:00‘da yapılacak olup, 

sınav yeri Üniversitemiz internet ana sayfasında ayrıca ilan edilecektir.  

Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı : 29 Eylül 2017 Cuma günü saat 15:00’da yapılacak olup, sınav 

yeri Üniversitemiz internet ana sayfasında ayrıca ilan edilecektir.   

NOT : Belirtilen bu takvim normal şartlarda geçerli olup, öngörülmeyen bir durum olması 

halinde tarihlerde sarkmalar olabilir. 

İnternet Adresi: www.kastamonu.edu.tr (Müracaat edecek adayların Üniversitemiz internet 

adresinden duyurularımızı takip etmeleri gerekmektedir.) 

 

 

GENEL AÇIKLAMALAR 

 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev 

yapmakta olan personel için 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve 

Unvan Değişikliği hükümleri gereğince Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları 

yapılacaktır.  

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için; müracaat sahibi, müracaat dilekçesini 

ve eki (Mezuniyet Belgesi, Müracaat Formu ve unvan ile ilgili diğer belgeler.) kapalı zarf 

olacak şekilde “Personel Daire Başkanlığına” şahsen teslim edecektir. 

 

 

 

 

 

http://www.kastamonu.edu.tr/


NOT: Adaylar müracaat formunu ve dilekçeyi aşağıda belirtilen internet adresinden temin 

edecektir. 

https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-matbu-evrak-tr 

 

Kapalı Zarf için dikkat edilmesi gereken hususlar; 

 

   - Müracaat sahibinin kapalı zarf üzerine adını, soyadını, görev yerini ve kurum sicil numarasını     

yazması gerekiyor. 

 

DAYANAK : 

-Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme 

ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 

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

Genel Yönetmelik. 

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu. 

 

A- İLAN EDİLEN KADROLAR 

 

-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına esas münhal kadrolar, müracaat şartları ve 

sınav konu başlıkları ekli tablolarda belirtilmiştir. (EK-1 , EK-2 , EK-3) 

 

B- KAPSAM 

 

 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına; “Yükseköğretim Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri gereğince 

sınav müracaatının son günü itibarıyla (14/07/2017) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A 

maddesine tabii devlet memuru olarak görev yapan ve öğrenim durumu itibariyle tayin olacağı kadro 

unvanını ihraz etmiş ve ilgili unvanın şartlarını taşıyan Üniversitemiz personelin tümü (aday 

memurlar hariç) müracaat edebilecektir. 

 657 sayılı Kanunun 4/ B ve 4/C maddesine tabii olarak çalışanlar, geçici personel ve sürekli 

işçiler ile aday memurlar söz konusu sınava giremeyeceklerdir. 

 

C- SINAVA MÜRACAAT ŞARTLARI 

 

GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE TAYİN OLACAKLARDA ARANACAK             

GENEL ŞARTLAR 

 

A-) İlan edilen kadrolar için belirlenen müracaat süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını 

taşımak. 

 

B-) İlan edilen kadrolar için belirlenen müracaat süresinin son günü itibariyle ilgilinin 

müracaat edilen kadroya ilişkin yönetmeliğin 7 nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam 

en az 3 yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması 

durumu hariç olmak üzere bu hizmet süresinin en az 1 (bir) yılını kurumda geçirmiş olmak. 

  

C-) Görevde Yükselme sınavında başarılı olmak gerekir. 

 

https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-matbu-evrak-tr


 

 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR 

 

“ÇÖZÜMLEYİCİ”  Kadrosuna tayin olmak için; 

1-) Dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı 

sertifikasına sahip olmak, 

 

2-) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek, 

 

3-) ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)      

en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu düzeye 

denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak, 

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE TAYİN OLACAKLARDA ARANACAK  

GENEL ŞARTLAR 

     * İlgili Yönetmelikte belirtilen unvan değişikliğine tabii kadrolara tayin olabilmek 

için; 

A-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) bendinde 

belirtilen hizmet şartlarını taşımak, 

B-) Unvan Değişikliği Sınavında başarılı olmak. 

 

1-) “MÜHENDİS” kadrosu için; 

 

-Öğrenim durumu itibariyle tayin olacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak ( Üniversitelerin 

mühendislik fakültelerinin; Bilgisayar bölümünden mühendis unvanıyla mezun olanlar), 

 

 

MÜHENDİS Bilgisayar Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. 

 

 

2-) “PROGRAMCI” kadrosu için; 

 

- En az iki yıllık Yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olmak veya 

dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı 

Programcı Sertifikasına sahip olmak, 

 

- En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek. 

 

 

 



 

 

 

3-) “TEKNİKER” kadrosu için; 

-Öğrenim durumu itibariyle tayin olacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak, 

 

 

BİLGİSAYAR 

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Donanımı, 

Bilgisayar Teknolojisi, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar 

Teknolojileri ve Bilişim Sitemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Yönetimi, 

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknikerliği önlisans 

programlarının birinden mezun olmak.   

ELEKTRONİK 
Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

ELEKTRİK 

Elektrik, Elektrik Teknolojisi , Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve 

Dağıtımı, Elektrik Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

MOBİLYA 
Mobilya Dekorasyon, Mobilya Teknikerliği önlisans programlarından 

mezun olmak. 

HARİTA 
Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita ve Kadastro, 

Harita Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

GIDA  
Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol, Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği 

önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

MAKİNE 

Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi,             

Makine-Resim, Bilgisayar Destekli Makine, Makine Teknikerliği önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

İNŞAAT 
İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi, Beton Teknolojisi, Beton 

Teknikeri, İnşaat önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ  

İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Teknikerliği önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

 

 

 

4-) “TEKNİSYEN” kadrosu için; 

 

ELEKTRİK İlgili kadro unvanın Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren 

okullardan mezun olmak. 

 

 

 

 

 



 

 

Ç- MÜRACAAT ESASLARI 

 

*  Üniversitemiz personeli, aynı/farklı birimde çalışma şartı aranmaksızın Görevde Yükselme ve 

Unvan Değişikliği Sınavına müracaatta bulunabileceklerdir. 

 

* Görevde Yükselme ve Unvan Değişikli Yönetmeliğinin 11/2 maddesine göre, müracaat 

tarihinin son günü (14/07/2017) itibariyle gerekli şartları taşıyan personel, müracaat 

şartlarını taşıdığı farklı (alan) unvanlı kadrolardan sadece biri için ilanda belirtilen şekilde 

müracaatta bulunabileceklerdir. 

 

* Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri 

kullanmakta olanlar da görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına müracaat 

edebileceklerdir. 

 

* Adaylar kazanılmış hak aylık derecelerinin 3 (üç) üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla 

ilan edilen kadrolara başvurabileceklerdir. 

 

* Müracaat işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak 

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Sınav müracaatında, kişi beyanı esas kabul 

edilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları 

taşımadığı daha sonra tespit edilenlerin müracaatları ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Tayinleri yapılmış olanların tayinleri ise iptal edilecektir. 

 

* Müracaatlar, müracaat süresinin sona ermesine müteakip Sınav Kurulunca açılarak incelenir. 

Aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listesi Üniversitemiz internet ana sayfasında ilan edilir. 

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

yapılan birime Sınav Kuruluna iletilmek üzere itiraz edebilir ve itirazlar aynı kurul tarafından 

değerlendirilerek on iş günü içinde karara bağlanır. 

 

D- YAZILI SINAVIN ŞEKLİ 

 

D.1-) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı; görev alanları ve tayin yapılacak 

görevin niteliğine ilişkin konularda tek oturum halinde yazılı test usulünde yapılacaktır. 

 

D.2-) Sınav konu başlıkları (her unvan ve grup için) tablolarda belirtilmiştir. (EK-3) 

 

D.3-) Sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır. 

 

D.4-) Görevde Yükselme Yazılı Sınavı için; 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 ( altmış) 

puan alan adaylar ve Unvan Değişikli Yazılı Sınavı için; 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 

70 ( yetmiş) puan alan adaylar, başarılı sayılacaktır. 

 

D.5-) Sınav sonuçlarının, Sınav Kurulunca değerlendirilmesini müteakip 5 (beş) iş günü 

içinde Üniversitemiz resmi internet ana sayfasında ilan edilecektir. Sınav sonuçlarına ilişkin 

olarak 5 (beş) iş günü içinde “Sınav Kuruluna” itiraz edebilir. İtirazlar 10 (on) iş günü içinde 

sınav kurulunca karara bağlanır. 

 

 



 

 

E- SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ 

 

E.1-) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere her bir alanda ayrı ayrı 

olmak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son 

adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı Sözlü sınava alınır. 

 

E.2-) Sözlü sınav, Sınav Kurulu tarafından; 

          

         *Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

         *Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

         *Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 

         *Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

         *Genel kültürü ve genel yeteneği, 

         *Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

 

esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Kurulunda her üyenin 

vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit 

edilir. Sözlü Sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılırlar. 

 

 

 

F- BAŞARI SIRALAMASI 

 

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

tespit edilir ve sözlü sınav puanlarının “Sınav Kurulunca” tespit edilmesini müteakip 5 (beş) 

iş günü içinde Üniversitemiz internet ana sayfasında ilan edilecektir. Başarı puanların eşit 

olması halinde, 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 puanı belirlenecektir. 

 

 

NOT: Hizmet süresinin hesabında; “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 nci 

maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreler dikkate alınacaktır.” 

 

 

G- YEDEK BELİRLEME 

 

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen 

kadro sayısı sebebiyle tayini yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar 

personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir. 

 

 

 

 



 

 

H- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZ SÜRESİ 

 

Sınav sonuçları, “Sınav Kuruluna” bildirildikten itibaren 5 (beş) iş günü içinde 

Üniversitemiz internet ana sayfasında (www.kastamonu.edu.tr) ilan edilecektir. Sınav 

sonuçlarına ilişkin olarak 5 (beş) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar 10 

(on) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. 

 

 

İ- DİĞER HUSUSLAR 

 

  Müracaat, değerlendirme ve tayin işlemleri “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 

Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliği”ne göre ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılacaktır. 

 

 “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme 

ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nde hüküm bulunmayan hallerde “ Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” 

hükümleri uygulanır. 

 

 Yönetmeliklerin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel 

Başkanlığı yetkilidir. 

 

 Yönetmeliklerde hüküm bulunmayan hallerde ilgili Kanun ve mevzuatlardaki hükümler 

uygulanacaktır. 

 

 

 

İLETİŞİM: 

Kastamonu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

 

Tel:  0366 280 15 85 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kastamonu.edu.tr/
tel:0366

