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üNivnnsirELERARASI KuRuL naş«axı-ıĞ ı
1_) Sınava katılmak isteyenlerin başvuru dilekçeleriyle birlikte Yönetim l{izmetleri Şube Müdürlüğü-Personel Birimine başvurmalaıı gerekmektedir.

2-) Başvurular 23 10212022 tarihinde başlayıp 0li03l2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacakıır

Sıra Sınıfı Unvanı Derecesi Birimi Sayısı Aranan Nitelikler Son Başvuru
Tarihi

l AH Avukat 4 Genel Sekreterlik /

Hukuk Müşavirliği
l

Unvan Değişikliği Suretiyle Atanacaklarda Aranan
Genel Şartlar

1 ) 657 sayılı Kanun'un 68 inci maddesinin (B) bendinde
belirtilen hizmet şartlarını taşımak
2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

Unvan Değişikliği Suretiyle Atanacaktarda Aranan Özel
Şartla r

3) Hukuk Fakültesi Mezunu olmak,

4) Avukatlık Stajını tamamlamış olmak,
Yönetmelik gereği 7. maddede belirtilen alt görevlerde
toplam en az üç yıl hizıneti bulunmak, ilan edilen kadro için bu

şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere
bu hizmet süresinin bir yılını kurumda geçirmiş olmak

01/0312022
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l) Anayasanın Yükseköğretime Ilişkin Maddeleri

KANUNLAR
|| 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
2) 29l4 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
3) 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
4) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu
5) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
6) 50l8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
7) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
8) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve YoIsuzlukla
Mücadele kanunu
9) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında kanun
10) 6245 sayılı Harcırah Kanunu
ll) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanunu

CUMHURBAŞKANLİĞI KARARNAMELERi
l) 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karamamesi
2) 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karamamesi
J) l0 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

YÖNETMELiKLER
l) Resmi Yazışmalarda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2) Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve

usuller Hakkında yönetmelik
3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

YüKSEKöĞRETİM KURULU BAşKANLIĞI
l) Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve

SINAV KONU BAŞL|KLARI

T.C. ANAYASASI

Bilimsel Denetim yönetmeli

Unvan Değişikliği yazılı sınavı, Yükscköğretim Üst Kuruluşları ile

Yükseköğretim Kurumları PersoneIi Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliğinin l2. maddesi gereğince görev alanları ve

atıma yıpılacak görevin niteliğine ilişkin konularda ders konu|arr
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2) Devlet Memurlarının Şikiyet ve Müracaatlan Hakkında Yönetmelik
3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve
Kıyafetine Dair Yönetmelik
4) Taşınır Mal Yönetmeliği
5) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
6) Doçentlik Yönetmeliği
7) Yükseköğetim KuruIuşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
8) Kamu Konutları YönetmeIiği
9) Ögretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
10) Ö$etim Üyesi Dışındaki Ögrenim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Aıamatarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavtarına İlişkin
usul ve Esaslar Hakkında yönetmelik
l l) Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
l2) Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik
Yönetmeliği
13) Yükseköğetim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan DaI ile Kurumlar Arası
Kredi Transfer Yapılması Esaslarına iIişkin Yönetmelik

Prof r, Abdulk çALlŞKAN
reter V.enel S



T.C.
üxivr nsirBr-,n nı.RAsI
KURUL naşxaNr-,rĞr

uNvAN urĞişixı,iĞi sINAv uycuı,eı,ıı rıxvivri

işıBıvr irinaz sünısi CEVAP
sünnsi Tarih

Duluru
23l02/2022
01l0312022

Aday Listesinin Ilaru 02l03l2022

Resmi Intemet sitesinde
Sınav Başwru Yapan
Aday Listesine itiraz

5 (Beş) İş Gilnü
02l03l2022
08l0312022

İtiraz Dilekçelerine
Cevap

10 (On) İş Günü
02l0312022
l5l0312022

yazılı sınav Taıihi 25l0412022

sınav sorularına ve
Sınavın Uygulaıımasına
ilişkin itiraz

5 (Beş) İş Günü
25l0412022
29l04l2022

İtiraz Dilekçelerine
Cevap

10 (On) İş Günü
25l04/2022
1ll05/2022

Yazılı Sınav Sonuç İlanr
12/0512022
|8l0512022

Srnav Sonuçlarına İtiraz 5 (Beş) İş Gilnü
12l05l2022
18l0512022

İtiraz Dilekçelerine
Cevap

t 0 (On) İş Günü
12/0512022
26l0512022

Sözlü Sınav Aday
Listesi Duyurusu

27l0512022
02l06l2022

sözlü sınav Taıihi 03l06/2022
sözlü sınav puanlarının

Sınav Kurulunca Tespit
Edildikten kurumun
İnternet Sayfasında
Duyurulması

06l06l2022
l0l06l2022

Sınav Sonuçlarına İtiraz 5 (Bcş) İş Günü
06l06l2022
10l06/2022

İtiraz Ditekçelerine
Cevap

l0 (On) İş Günü
06/06l2022
1710612022

2 .0z.2022

. Abdul ÇALIŞKAN
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YüKSEKöĞRETİM üsT KURULUŞLAR] lLE YüKSEKöĞRETİM KURUMLARI PERsoNELl
GöREvDE YüKsELl\lE },E UNVAN DEğŞİKLiĞİ YöNETMELİĞİ

BiRlNci BöLüM
Amaç, Kap§am, Dayanak ve T.nml.İ

Arnaç
MADDE r -(l) Bu YijnetrTıeIiğın aınac1 Iiyakat ve kariyer <eleri çeıçevesinde, hizrıet gertklleri rc personel phn]arnası esas aünarak

yilkseköğetim iist h]ruh§hn ile yiikeköğetim hırıırnJan rneırıılarıcıı giııevde ytilsebııe ve ııııvan değ§ftüğine il§hn usıİ ve esasbn belirbırrcLtir.
Kaps am
MADDE 2 -(t) Bu Yönetneİk, Yiikeköğetim Kuruh Başkanİğ Üniversitelerarası Kurul Başkanlğ ile ytikseköğetim kurumhrnda

göıev yapan memuf]ardan 5 inci rrıaddede belil en ka&olara görevde yitkekne ve unı"rı değişftliği §uıetiyle atanacakJan kapsaı.
Dayanak
MADDE 3 {l) Bu Yönetrİlet]g l4/' |965 rartli İe 657 sayü Devlet Me.nıırrlan Kanıııq 4/1l11981 tarİİi ve 2547 sal,ılı Yiiksekğetim

Kanulunüın 5l ve 52 nci ımddelen 7/l0/l983 tarüüli ve 124 salü YiiıIseköğetim Üst Kı.ırulşlan ile Ytlkseköğetim Kurumlarııııı idari Tgşhlatı
Hald@da Kanun Hüknünde Kaİamame, l5/3/l999 tar ıli ve 99/12&'7 say ı Bakanhr Kurufu Kalan ile yiliırIiiğt konulan Karınr Krırum ve
Kunü§larırıda Giıevdç Yiiksçlrne ve Unvan Değişkliği Esashn,ıa Dab Genel Yöneünelık hükıh e.ine dayanürak haaılanrn§tr.

Talırıılar
MADDE 4 - (l) Bu YöneE!€likıe geçtn;
a) Alt görev: 2719/1984 tarüılive 3046 sayü Kanııııda belinilen hiyerarşft kademebr çerçevesinde üha alt hiyeraşi çindeki görevlerı
b) AIt gör€v grubu: Aynı dDeydeh unvanhrrı gıup]andnı]ırıasrı,
c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi. görev, yetki ve sorumluİ.ık açsnıdan aynı gör€v grubunda ya da grup çinde at erıphİ okİıası halinde a}İ]r aIt

gnpta yer ahtr göİevleri,

ç) BaşJ<an; Yükeköğetim Kı]ruhı Başkanı ie Üniver§itebra.asl Kuİul BaşkannıL
d) Başkanlık Yiikeköğetim Kuruhı BaşkaniğD!
e) Gtirev gnüu Berızer ve)a a}T u dilzeydeki unvanlarrı yer alıiğ gruplar1

0 Girev ımvaru; 5 inci rDddede betirt en ka&olara ijşkin unvanları
g) Girevde yiikehrıe: Bu Yönetrn€hke beİrtilen aynı veya başka hiznet snJ]arndaki alt görevlerden ijst görevlere yaptbcak atarrEla.L

ğ) (Değişik:RGı l/3/20ı 7_30004) Görevde yiiksehrıe smaıı: 5 inci maddçde belirtien görevleIe at]anacakhı için yapücak yazt ve sözlü

sınavı
h) HizİEt siıresi: 657 sa)4İ Devbt Memuİhn Kanuıunım 68 inçi maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaphnan siiİçbrİ
l) Iş gijiü: U|u§alba}Tam ih genel ve hafta sonu tatİ gıinleri hariç, diğer giinlert,

i) (Değişik:RGt l/3/20ı 7_30004) Ktınrn: Yiik§eköğetim iist hJui§lan ie yiikseköğetim kururnlarnrı her birini ayn ayn ohrak
j) ÖsYM: Ölçme. seçme ve Yerleşıirme Merkel Başkan!ğıu
k) Rektd,r| Üniversite ve yıiılsek ıeloıo!ıji enstirtsü rehd(brinı
I) Srıav kuıutı: Yiikseköğetim iist kuruh§lan ie yiikseköğetim hırurrürmda 5 k§iden ofuan kurui1
m) (Değişık|Rc-ı r/3/2ot7_30004) sözİi §rıav: GörevĞ yitketne veya ımvan değişklği §uretiyle atanacalüİfı yaah snavdan §onİa tabi

fufubcaklan sözIii smavL
n) Unvan değişkliğ: Ei az orİa öğetim dilzeyinde nıesleki veya telmjk eğitim sonuçu itfaz edilen rmvanlara $kin görevlere yapücak

atanahr!
o) (Değişik:RG.ıl/3/20ı 7-30004) Unıan değ§i<liği srıaıı: En az orta öğetim diizeyinde rrıesleh veya telcıft eğlim sonrcu üıraz €dilen

unvanlara fukh görevlere aıanab rnek bin yapücak yazi Ve söz]il sma!"ı.
ti) Üsı ğtırev: 3o46 sayıİ Kanunda belirt en hiyerarşi< kademe|er çerçevesinde daha iist hierarşi iÇindeh görevlerl
p) Yaah srıav: Görevde yiik§ekne sııretile atanacaktrrı konu başl*larrn duyıruda yer venlnrck srııetiyle tabi nıtubcalün yaah srıaı1
.) Yiikeköğetim klırııİnlan: Universite ve yiıksek telooloji enstitiılerini
ifade eder.

İKlNcl BöLtjM
Gllr€vde Yükselme ve Unvan Değişikllğine İlışkın E§ı§ıar

Görev gnıplan
MADDE 5 -(DeğişikıRG4l2l20l5-29257l
(1) Bu Yönetnıehİ kapsam]İıda göıevd€ yilk§etrıe ve ıııvan değiş <liğine tabi kadro unvanlan aŞağrda gö§terr]İniŞtir,

(2) Görevde 1,tiketneye tabi kadıohr:
a) Yönedm Hizrı€tleri C,rubu;
l) Çiftlik müdtri! yuıt miıdiiİi! hastane müdiiİii müze müdiirii şube müdiirii
2) Müiiı yardrrıcst,
3) Şef, korurru ve güvenik şefq
b) Araşt!"rna ve Planhİrıa Hiznetbricjrırbu;
l) Basrı ve halkJa i§kier mi§alirı sild sawİrna ırzİıan, uzİjaİL a.aştrnaçL miize araştırrMc§L
c) Sağtk Hizrıetleri Grubu;
l) Başherr§ire,
ç) Bi]gi İşbm Hizrntleıi Gnüır
] ) Çözijmleyic i.

d) İdari H iznetleri Cfubu:
ıi (DeğışiııınG.ı lııl2oı?_30004) Ayniyat sayrrıan1 sÜhi malzerrıe saynıanı fon sayrrıan! sayrııar1 rmİıasetec_!

ii n;il, bıgıaıar bletıpnı-v# İ:oİİİ'u" kontıol §letrıeni, pİogramcı yar-dmıcs1 jnbar_rrıemıırq santraI rnemtıırı rlaktikıgraf,

selceteı, v6zıedar, jat ,itni 
""i.,-u "ynli"İ 

*1n*q }."t von"t- mİırnırı,, tİ|İsiğ., mr,tİmet, raportör, şoIiiı, koruına ve güvenİk güevlisi

e) Yardİrıcı Hiznetle, CJrubu;

ij eJçı ü1,ç,u"", t ı.ç! ürt., dağfıc! garsoır gassa], hadeııı€, hastabahcı, hay,,?n baloc§], hiznetli itfaieÇi kalorifÇrci hboıant

yaıdrncsı. saglİk teloıisyen yardlrrrc§L te}nisyen yardrncsı. ıerzi
(3.) Unvan deE*kliğine tabi ka6ohr:
a ) fi)e ğis ik:Rc-l l/3/20l7-J0004) Mithendis, müİnaı şehir ptarrcsı. bölge phncEl awkat. Jeobg. hiİobıyolog, hitolog,. jeonnrtblog

rızlçı ieofiri<ii 
"mitemantçi §taıistftçi uçak kontso| rrıakinisri ekonomist. kirrıyager. hey'kehraş..arkeolog. asnonorn kaplaıL veıerııer neK[İ\ so§yal

;;#;; bt"ü. p-i.oıog, J*yoıog. ük;İ';g. r"y",J.prı aı.şv"rı *yolİ,g]peardog, çocul ge[şiıiclsl.çocuk_eğıtrrEisi" çocuk eğirbbl sağlık

fE](çisi hittiphanecı prognmc,. mtlıerc-rn, ulnr",itin oğ.roi. Üme.u.un_lin".a-ti ,iyguı^v."i sagl* tel«ı eri veteriner sağİk tel«İkeri

odvomerist, hbbi telnolog. ş ," ,guş,ii;p;,i i.i.*.? t.ı.*, ressurıı. grufiker. i"rıorut,iii.ıiüy.,,. ru'sutct ,"''arn rnakin§L nraıbaacl gemi

adamı foıofoafcı. dekoratöı desiııatör. d#İİİ],Öfi;dİ;,-J;;;,ük ;",*" ebe, |aborant, halıan sağl* nrcrrıı:ru, sağlık ıelmisyeni

İU.İİ"*r,rİİT"l.İiİv"İİ perfrğon]sı. nbbi seketer. veteriner sagl* teknisyeni

Gorevdi ıııIıselmi §uİ€tiyıe atanıcıklırda aranıcık genel şartlaİ
MADDE 6 _ (l) Bu Yo*rnetıae ütrtıen ta&ohn göre"vde 1,iiksekne sııretiyb atanabihngk bin;



a) (Değtşik:RGı l/3/20ı7_30004) İlan edilen kadıo]aı için belirlenen başıııru süesinin son giirıü itüanyb 657 §ayı Devlet Meİİurhn
Kanmrmun 68 inçi rıaddesinin (B) bendinde beIirt en hiztı€t şartlarru taşürıak

b) (Değişik:Rc-l U3l20l7-30004) i]an edibn ka&o|ar iin beliılenen baş!ııru §ıiİesinin §on giinü itibanyla, ilgİinin başvıııulan ka&oya
il§kin 7 nci maddede belirt en ah göıevleıde tophm en az üç }d hizneti bıılurırnak, fun edilen ka&o için bu şartı sağhyan personel buhmınanıası
rtırunu harç otrrak üzeıe, bu hizrıet sihesinin en az bir ü,ılırıı I«ııurnda geçrınş otna(

c) (Ek:Rğ/2/20l 5-29257) (Mtıtga:RGı 1/3/20ı7-.30004)
ç) (Ek:RCı4/2/20r5-29257) Cörevde yiikekrıe snavnda başanl ohnak
gerekir,
Görevde yiü§€lme §lnavı §onucu ıtanacıklıİdı 8rınacak özel şartlaİ
MADDE 7 - (Değişlk:RGl 1al2017-30004)
( l) Bu Yönetİİıe].iğe tabi kadrolara görevde yiiketne suretiyb yapücak atarrüalarda aranaçak özel şart|ar aşağda beİİtitniştir.
a) Çifttk miidii.il yı]rt mi.ıdiiri! hastane miıdiiri! milz9 mildiırü şube miidüril kadİohnna atanabiİnek için;
1) Ett az &rrt }d!k yiiI§ek öğenim İneaırıu otnak
2) İh! edilen ka&olaİ için belirlenen başlıuu Şijİe§inin §on gilnü ititıanyla, yiü§eköğetim ılst hıruh§hn ib },ük§eköğttim l«ıİıırnlaİnda şef,

korrrına ve gifuentk şçf], rıznar1 sid savuıırDa rızıı]an! araştlnmc], basııı ve balkla ilbkibr nİ§avn, Edize araştıTnac§L çoaıınbyti, boşheırşire,
ndldir yardırrrcsı kadrohrrıdan birinde vel,a en az lisans dtızeyinde öğenim geıekiren ıırıvan değ§ftliğiİıe tabi kadİohrdan birinde çasıyor ohrn(

b) M0dit }"Idrnc§ı ka&osuıa atanabiLnek (iıx
l) En az dört }dlık yiııcek öğenim mezuııu oIrna(
2) Ilan edİen kadıolar çin belirbnen başlrııu siiresinin §on giinü itüarıyla, yiıl§eköğetim üst hıulışhn ib 1üksekğetiın loııwnhrrı<la

ayniynt saymaq sı!üi mabeme sayrrıanı fon sa}manı sa}man" rrn ]asebeci, şe| koruına ve gtivenlft şef! başhen§te, rıznar! s ı] saırmma rızmnt
aİaştrrnac], bas!İr ve halkla itbkileı mt§aviri, milz9 araştİİrİıac§t, çöaımbyiciveya en az lisans diizeyrıde öğenim geıektiren unvan değişftğine tabi
kadroIardan birinde ça\ryor ohn(

c) Şef kadIosuJıa atanabitnek çin:
l) En az ki yllıt ytiksek öğtnim me aıİıu otrDlq
2) ilan edilen kadıohr iin belirbııen boşıuu sitesinin son gilnü ihbarryla, 5 inci maddenin kirrci fılaasrurı (d) bendinde sayılan kadıolardaı

birinde veya miihendis harÇ oLrıak iizere uvan değ§kiğine tabi ka&ohrdan biıinde çalşryor okrıalç

ç) Korurrıa ve güv€n]rl şefi ka&osrıİıa atanabihrıek için:
l ) En az ki üdlk yiike k öğenim rrraıııu obnak
2) İlan edilen kadrohr için belirlenen baş,,ııru süesinin son giinü ilibarıyh. koruma !e güvenİl görevlisi kadrosuıda çal§ryoİ ohrıaI(
3) 10/6/2004 tartı|i ve 5l88 sayü Özel Givenİk Hizrıel|erine Dair Kanııııda beIirt en diğer şarllan taşmalq
d) Araştrrnacl uzrıar! basm ve halkla il§lo1er mi§aviri ve müze araştırmaçsı kadrolarıııa atanabiİnek için;
l) En az drn }dl* },t!§ek öğenim me zıuıu otrn(
2) İhn edilen ka&olaı için belirlenen baş\uİu sihesinin son ginıü itibarryIa, yiikeköğetim iist l(urul§lan ile yiik§eköğetim kuıumhrnrda

ayni}at sayrrunı sı}üi rrn]zeme sayrrnn1 fon sayııan! sayman! muhasebeci koruına ve güvenik şef], şef ve 5 inci maddenin kinci ftlğasrıın (d)

bendinde sayhn ka&ohr ie çn az lisans diizeyinde öğenim gerektiren unzn değ§ftliğine tabi ka&ohrdan birinde çalşryor oLrıalq
e) Siııl sarımrrn ııznaru ka&osuıa atanabftrıek için;
1) En az &lrt yıllık yliksek öğrenim frıeaınu oLnaIq
z) İlan edilen'kadr6br için belirl€nen başı,uru süesinin son gilnü itbarıyla, yiiisekötsetim ü§t hJuh§lan ile yiil<seköğetim kıırıırrılarmda şef,

koıurrn ve güvenl]< şef! çöriinıjeylcı başhemşiıe ka&o]arndan birinde veya en az lisaru diizeyinde oğenim geİekt,rren rıİıvan değşftlığine tabi

kadıolaıdan birinde ça$ryor ohm\
0 Başherı§ire kadro§una atanabihrıek (in;
l ) Fakiılte ve}? dön }ıllk viiksekokullarm hemşirelı} böhiıniinden mezıuı oLnalq
zj tıan eaıen'uaıoıai için'belirlenen başlııru silresinin son gtlııü itüarıyla, hemşire kadrosııııda ça§ryor oLrulq
g) Çtlziimleyrci kadrosııDa atanabihrıek iiır
i) oort yıı,i ytıı.set og"nim meaıııu ohp Mini Eğitim Bakanğrıdan orıayü pogramcı sert'ıfikasrıa sahip obmk,
2) En az fti programlama dilinive §btim sisteminin uyguJanmasnı bildiğini belgelemelq
ı1 Ösvv ^eaita*ğ tarafndan yapJan Yabancı b Bğisi seviye Tespit Souımdan (YDS) en az (D) di\zeyinde başan! olrrıak veya

Yijiseköğetim Kurulıı Başkanlığrıca bu diizeye denk kabrıl edilen bir beğeye sahip oLıu(
-9 

aynryut .uyrrrnl sıİhi malzeme saymanı fon saynıanı, sayrııaı muhasebeci ka&ohrrıa atanab rrıek (in;
l) En az ki 1dlık }4ikek ötsenim rrEaüu ohnak
zİ İıan eal6n u'arola. çİ belirlenen başıııru siiıgsinin son gijnü ihbanyh,5 iııci rrnddenin f,tinçi ffu-asnm (d) bendiniı (2) nuıııaralı ak

bendinde saüün kadrolardan birinde çalşıyor obrn}ç
h) Memuİ, bilebayar işbn;nı veri haahrrts ve kontIol işl€hnenı progİaıncı ya.dmıc§! anbaı. rrıemuııı santral rrıemrm! daktilograf,

selçeteı, vezıedaı, satnİtnİ merrıırı! ayniyat rııemwır, yut yönetim frıemu.ıı, tah§iha., müernet, ıaponöı ka&ohırıa atanabihrıek tin;
l) En az ona öğerim rrrzmu ohrıalq
İİ İÜ;"drİ Ür;h, çin *ıirtn"n tuşr"", sihesinin son giiııü ihborryla, 5 inci maddenin khci fikasrırı (e) bendinde sayhn kadıolardan

birinde çal§ıyoI otııak
ı) Korıırıa ve giivenik gtirevlbi ka&osrıu atanabihrıek için;
l) En az orta öğetim rrıezmu otrıak,
2 ı l0/6/20(X tanbli ve 5188 savü Özel Giivenİk Hizne tlerine Dair Kanüda belirbnçn şaİtlan haiz oLnalq

]j İL;;d,b;Ü;"Lİ çin u6ıi.t*n boşvrıru sihesinin son giinü itfanyla, 5 inci nnddenin kinci filaasrım (e) bendinin bir nııınaralı alt

beİdinde sayün kadİo|ardan birinde çatşryoı otrak,
D Şoftjr kadosuna aıaııabfrrıek içiıı:
l) En az orta öğetim rrıeaınu otİtak
2) En az 3 y 1* (B) snıfı siııücü belgesine sahip ohrnL
;; İ;;ffiİ;;"Ü;İ;;;;;; b"ş,-d süıesinin son giiııü itbaty]a, 5 inci rnaddenin ftinçi fikasırım (e) bendinin bir nı.Eııa.ah alt

bendinde sayün kadrolardan birinde çal§ıyoı oknak
geıekir.
Unvan değişikliği §u.etiyle atrnacaklaİda araİacak genel şartlaİ
MADDE 8 - (DeğişıklRg/2/20r5-29257)
( ı) Bu Yönetl;ükie beİrtien unvan değişjkJiğine tabi ka&olara_atarıabihn9k çP _ . .

;)'657 saph Devbt Meırıulan Kanmımrm 68 irıti frıadde§inin (B) bendinde belin en hizrıet Şart]annı taŞEnak

b) Unvan değişftİği slxa\mda başarıh otrıak
ge relıİ,
Ünvan değişikliğine tabi kadİoııfa yıp ıcak atanıaıaİda aranacak özel şırtlaJ.
iı-innn ğ :-iiiur*" d"ğ§;iğ .;;r;;; yapılacat ataııalarda aranacİk şarıIar ıııııanhr itbarryla aŞa@ belirtiffiü.

a) Al,ııkat ka&osıüa ataıubfu€k içir!
1) Hulqık Fakütesi Eıeaınu oLnak
2) Avukaltk stajını tamamhnuş ohnak

b ) (Değişik:RGr ı/3i2lr7_j0004) Miihendis. miırnı şehir plancsı bolge ptanc§t. jeobg hdobvoloP. hitrobe. ieomorfo|og f@lÇL

jeofızlç| rrıatennn}çi istaıishı.çi *.İ"iJ#"İ';HŞl';;;;;l.rİkirry;!;İ t.İtiıir"ş. arkiobğ asnonorn kaptaıı- veıeriner hekirrl sosyal



çal§rrlacq biobg, p6ftolog, sosyobg, bakteriobg, odyobg, fıryoterapist, diyetisyen, pedagog, çocuk gel§imcişı çocuı çğtıınçisi çocuk eğhicisi. sağtk
fızkçisi kadrolaırıa atanabftrıek içiıu

l ) Fakülte ve}? yiiksekohıllaırı iğü btlliiınlerinden meam ohrıak
c) Mütercim kadrosuıa ataiıabftrıek hin;
l ) Fakühe ve yiitsekokullaruü mütelçim ve ttrciimaDİk kllılİnü meamu ohlak
2) ÖsYM Başkan!ğ ıarafıııdan 1apün Yabancı Dil B gjsi seviye Tespit Srıalıııdan (YDS) en az (B) dijzçyrıdç başanİ okrıak veya

Yülseköğetim Kıırulu Başkanİ$ıca bu dilzeye denk kabul ed en bir belgeye sahip ohrıa(
ç) Ögetırıen ka&osırıa atanabftrıek içini
l) Eğfun fakrihelerinin igİi böIiimlerindeı meaıı otnak
ğ Kaırıeıamaı Sinerrıa ry Uyguh}r§l kadolarrıa atanabihrıek biıu
l) Giızel sanatla, veya ilet§io fahiİebrffi sinerna tv hiliimü veya eşdeğ€ri diğer bötİrıl€rden meam ohrnk
ç) Antİenör kadİosEıa atarEbitİıek 4i!r
l) Beden Eğtimi ve Spor Yüısekohııhrüü Antreıİirttik eğimi veren bölümbrinden ırrcaırı obııak
f) Kütiiphaneci ka&osııııa ataııabimek iirı;
l) Fakülle veya dört ııllık yüİ<sçkokullarn bilgi ve beğe yönetimi slitnil, ktit{Eıhaneciht urtİnü ye},a eşdeğeri diğçr böliimbrindçn meaüı

ohrıak
g) (Değişik:RGl 1/3/20l7-30004) PIograrrıcr ka&osuna atanabimek için;
l) En az ki ııl!ık yüksekohıllarrı biğisayar programcüğ bölibılhıden mea]n otnak veya dört yd siiıeti yiiksek öğ€nim nıezmu oLrlak

kaydlyla Miü Eğim Bakarılığından onaylı progıamcl Şenifftaslrıa sahb oLnak ve en az ki program]arna dilini ve §lctim sisteminin uygulaİırnasD]
bibığrıi be lgebrrıelç

ğ) (Değişık;Rc-ı t/3/20r7_30004) sağ}ık teknkeri veterineı sağlık teknjkerı odyoİrrcEist, hbbi teloolo& p€rftZfonist, § ve uğaşı terapbtİ
telgıi(el, telgu} re§§arr! gıaffter, restoratör ka&olarrıa atanabilİnek içitıj

l ) İki veya üç }d siiİeli rnesleh ve}" telğıjk ytiksek öğenim mezmu ohİıak
h) lglam kadıosuııa aunab ırrk içiıI
1) ihhiyat fakiiItesı ilahiyat meslek yiiksekolcılu veya irnam hatip lisesi nramu ohrıak,
ı) Hemşire kadıosruıa atanabftrüek anu
l ) Fakiiie, İil§ekokul veya sağlık rrıesbk Lselerinin hemşirehk böltlmü meamu oLrıak
i) (Değişik:RGt l/3/2ot7-30004) Tel«ıisyeq rasatc1 Ie§§aİr! rrıekinist, rrıatbaacr gemi adamı fotoğrafçL d€koratöı desiİıatör, çocü

eğıtiçis! sağık rıpmırq ebe, laborant, ha)"r'an sağlık rrıem!ıı! sağhk telobyenı hboratuvar teknisyeni, hemşiıe yardEıc]s! tıbbi selceteı veteriner

sağhk teloıbyeni kadıolarrıa atanabftn€k içiru
l) Lise dengi mes]ekj veya ttkni( eğitim öğetim veren okullardan mezun oLrıak,

şarttır.

üçüNcü BöLiiM
Gör€vde Yük§elmeye İıişkın Esısıar

sınav ş aİtı
MADDE ı0 _(l) (Değişik;RGl1/3/20ı 7_30004) Görevde yiikeLne swetiyle atanacakhrn }"zh ve sözlii snavda başanİ otna|arl

gerekir.
Duyıru ve başvuru
MADDE ır -1ıl Yazıı sııalz nşkn du},uİu]a.da, atarna yapücak boş ka&ohrrı smıfl ımvan1 derecesı bi.imı say§r son başrı].u tar ıİ

başluacak personel4e aranan niteükler, snav]ara fukin konu baştıklan ve yaalı smaıa \kin dğer hrsuslara yeı ver ir.

(2) (Değışık:RGı ı/3/2017_30004) İlan edilen ka&ohr için belirlenen boştuİu süesinin son gibıü. ihbanyh araııan nitçttleri taşrya.
persone1 Üalrrııulİrtlarnı laşdğ farkılı unvanl ka&o]ardan sadece biri çin dulııruda beürtilen şjkihe başıırı.ıda buhırubiiı Başırııuda bulı.ıııulan

i.ru* taoiya tiı.in ti.im ve jeıece belinftrıez Aylrksz izinde butıııanlar d6hil oLııak ilzere,_ gili ıTElzu.tr uyanııca verilen izinleri l«ılhnırıakta

o]an]arrı da bişvııiıda bulııııarak §mava kat İnaıan mtiır*'ıindtıı, lhn edilen kadohra diğtr krruınlarırı penonelive aday rrıerİw statijsiinde buhman]ar

başııııuda buhırunnzlaı.
(3) Kııruınhı yazlı srıar,ııı merkei ohrak Fpbrıbnast amacryh her y,ü! Ştr]]jlt 9yt ş9nuI.'a kada. görevde yiıkseLne swetile atarna

yapacatıa'n'boş ka&oÜıİn iişkin bilgı]ere de yer verereİ< Başkant@ taİepte buhrııab ir. Başkanlılq talepler çerçevesinde resmi intemet sitesinden

biİinci filaa hiikiiİnleline göİe }"zt snav duyun§wıa çüar.
(4) (De ğişık;ic-ıj /3/20 ı 7-301i04) Yazh smavlara il§kin başlııruJar, kapah zarf içinde bir ditekçe ile. gii persoİelin. görev 

'€?tlğt *-* İ"İ.Ön.İbİrinden sonunlr biıimine yapıh. BaşıııruJar, söz konusu birinılerce başwru siiresinin sorıa e_rmesine müıeakip açürak rıc_e|er.ıür

e**n ş'urtıu" t"ş'ş,"nlara bkin aday listesi'kuıumlarrı resmİ intemet sitesinde ün edilir, Söz konusu aday listesine_ il§kin olarak ian arüıinden

;;b; Ü b s*ülina" uuşr", vuİıu, t *.un snav kwuhrna itiraz edilebilir ve itirazJaı al,nı kuıul tarafıııdan değerlendirileıek on iş gtlıü (inde

karara bağhnr.'- -' 'fs1 
xesıntşen aday ]jstebrinir! beş b gıfoıü içinde Başkanhğa gönderitn€si €sastr. Başkanltk, aday listelerinin intftal etrnesini miı(ealdp yazll

sııava §lbrı protokoltl tesis itrıek amacıyla smavı yapacak ohn kunırrıa miiracaat eder,
'(61 Vaz! srıaı,rı k ırıırn]ar ıaraİrdan musıal<fl ohrak yapürıası du-umrırıda, duytıru birinci filca hii*-ııınhrrıe göfe lcrlırnlarürı resmj intemeı

.it""inden'rİ, yJ İmarhtdan en az fti ay örrce yapıh. naşıııııüİ ve itirazlara i§kin hı.ısuslarda <incive dördiincü fil<la hiiktirnleri uygulanır.
yazı slnav
ırıoon ız {l) Yaah sııav, kıırııınlarca yapübileceğ gıbi, yiikseköğetim lnı,wnlarrıdan birine de yapnrübilir, (DeğiŞik cümle;RG,

4l2l2o|5-2g251\ Aw.ıca. lanrımhrdan talep edihİıe;i' halinde 
-ni*Ü- yazü srıarı. Başkanhkça Ö[rrr. seçrrıe ve Yerleştirİrıe Merkezi

;;;"ffi;-;; A.iiJ"|1 
'Ü"""*i *i"".İ.lİzi olarak yaptınlr. Srıarırı. Bİşkanlıkça rnerkezi ohrak yaprrıhnası haIinde. yaai srıav BaŞkanikÇa

t?F"Şit"iiL.i^ J. iı ."i .iaii:i.ii.i"ii"a.. t"ı"6, vup,ıa,s, yıJ içmde 
'gerçeileştiriliı Srıaıın şetli. yrırlirutrıesi ve itiraüra il4kin husr§lar.

naşkanhiıla sırıaıı y,apacak t*- *u.]roİ' aİir.ntn"""k pİoİokoİ çe.çİvesinİde 
' 

ı,Urtlrtiltiır. Yazi smarın kunrnlarca miisıakil olarak YaPıtnast

dıuumunda ise yaaİ smav konuhn loırum]arca belirleni.
(2) (tieğişık:RGt t/3/20l7_30004) Yazİ snavda yi, i,lztİinden €n az ahmş puan a!anJar başanh sayhlar,

iai V;;;;r- suşkuntkçr-roİk j.i oru.İ iap,tİ"" cl,.ırwn*aa, s.uu ,o.,uçlu..n1 srıavı yapan kunm rarafiııdan BaŞkaniğ innlral

ettiıitııe§ini;fteakjp b€ş b cihtü hinde Başkanhğrı resnıi intemet sitçsinde ün tdihrıesi esastr.-- -- 
İal v""n ,'-rİ'kİ-dr"u ,lı,İuıoı oİnk 1apıirıası dııııırnımda. srıavtarm srnv kı.mıluıca değerbrdintııe sini mü:iry_:Y,::T:Ç"I"Y:

bes ( si;ü tinde kıııumlarm resmi intemeı sıtesindj Ün edihnesi esasm. Smav sonuçlarıııa ilişkin olarak beŞ iŞ gtinri iÇmde smav ktfuiuİıa fiİaz

eaİt6lİ. i*ullu, on § gthıü dinde srnv l«ı,uhnca karan bağlarıır.

södü şınav
MADDE13-(l)(Değişik:RGlr/3/2017.30004)Yaaisrıavdaenyiikekpuanahnadaydanbaşhrnkilznreilanedilenka&o

sal,ısrrrı bes katrıa kadar aday. }"aİ .**r* ri.şÜru.ç, ,**il ourat ,"yu kıınırnLrca nıtiştakil ohrak yapürıasrıa bahhrıaksan fuf,i lcurırnlarca

İtillU ,*ru ulr*, Son aday|aİynı puaııa sahip ohn personelin ıaırıanu 5özlü smava alrı!,,

(2) itgili personeL sEıav kıırutırıuıı her bir üyesiıarafoidan:
a) Strrav konürna ilişkin bilgi dzeyl
bı Bir konu!,u kawaülD özetbrİıe. ifade yeteneği ve muiakenıe güctl

c İ l-ivat<atİıenşl l<İUllıyeıi runrrn ve dawan§hrmm göreve uygunfuğu

çt Öİ*tlveni kıa kabtlieıi ve inandrEüğ.



d) Crnel kültiiıiı ve çnel }€teneğı
e) Bililr§el ve teknobjft geüşrnelçre aç!khğ,
esas atnarak yijz ıam pÜn iizerinden değbrbndirilir. Her ğenin veım§ olıfuğu pı,ıanhrrı aritıretft oıtahnıası alııarak persooelin sözlıı snav

puaıu tespit edilir. Sijzlir sııavda yilz üzeüden en az yetrn§ puaı alanlar başarıJı sayıh|ar.- 
i3) Sözlti sııav puanlarrııı srrav laırutürca tespit ediknesini milteakb §ruv soouçlarnn beş.§ giinü içinde hırııınlarn resmi interntt §ite§inde

i]an edihnesi esastn Smav sonuçlarııa i§kin ohrak beş-§ glinü çinde sııav kı.ııuhrna itiraz edneb n itnazhr orı b gİlııü çinde sıııav krııulwıca karaıa
bağhnır.

B§an §]ralama§ı
MADDE 14 - (l) (Değişik:RG4l2l20l5-29257)corevdç yiikehrıe sııretiyle ian edilen boş ka&o sa}§ı kada. atama yaptlrnasfida

başan pruru esas akıtr (Değişik cünıle:RG.tl/3/20l7_30004) Başan puau }aaİ Ve §örii sııav puanJarrıın aritırıetık oİtalaİnası esas ahİİıak
§uİttiyb te§pit tdilir ve kunıınlarn resmi intemet sitesinde ian edilir. Başan puaniarırıııı eşit okrası Mlinde. sırasıyla:

a) Hiznet §iıİe§i faü olanlaıa,
b) Daha ü§t öğrelimi biti.miş ohDhİa,
c) Üst öğenim ırnzııiyet rptu İ!§ek olanla.a,
önceük veriknek suİetryle, en 1,ilksek puarıdan başlamak ilzere başan sra]arrıası beIiılenir,
(2) Görevde yüksehrıe sııaımda başanlı oLrulaırıa n@rcİ! ilan edibn kadro sayrsl nedeniyle atarnast yapürrıayacak personeldgn en faü

asıl aday saysı kadar per§onol başan srahnıası üstesinde yedek olarak belihnir.
Görevde yükseım€ §uİetiyle ıtatrma
MADDE 15 {l) ltaımİlt hak kazanaı per§onel başan sırahrrıası listesinin kesinleyrrcsini rnilteakb l& ay iinde (Ek ibsıt:RG

4/2/2015-29257) eı !,tiksek ouandan başhnuk tizeıe belirbnen başan sırahınasndaki başan trıanlaruıa görç atanır,
(2) Duyuıuhn ka&olarda4
i} ıta',oıa şartlarııı taşErad*lan iin sııavlarrı geçer§iz §aykrıası veya bu sebepb atarnalarrı btal edilİİı€si ataDhn göıeve geçerü bir

nazeret ohııals@ı süı€si iinde başIannıarıası }a da atanrna haklcdan vazgeçihnesi
b) Errıeklilitq öIii(r! rrrgmurhıkan çeh}rrc veya çıkarıtrıa, başka unanlı kadıolara ya da başka bir hırurna naktn atanrna,

s;bçpü€riyıe boş kahn veya boşilanlara, başan snahması listesinin kesinbştüi tıriıten itüaren atı aylık süıeİ aşrnamak üzere aynı ıııaıİ
ka&ohr lin yipücak mtiteakb sıiava iştin duyuruya kadaa 14 iincü İrtaddeye göre yedekbr arasııdan başan sı,alarnasma göre ataEla )/ap r, _ _ .

(ıl bÖre"oe yıııse1nİ smaııu herhanğ bir sebeple katıhrıayanlar ile başarsz ohn veya yedekJerden altı ay_içindeki mtiteakb §rıava işkin

dıyrıruya Üdaı atanrÜmş olanlar ya da atanrr; hakhrnd;n herhanğ bn sebeple feıagat edenler, ayıı unvanlı ka&ohra }upücak ataırıalaı iÇin bu

Yönetrrıelılde öngörfün bütiin usul ve esaslard tabiliİ,
§ınav kurulu ve gör€Yleri
MADDE t6 - iı) @eğışiı.:nc-ı lBl20l7-3ooo4) Sınav hııulrı ataİrıaya yeth]i amb veya görevlendireceğ k§ll başkanlığııda,

atarrıaya yetkili amiıce behĞıİeİek-penonel birimi terr§ilcisi ib diğer üyelerd€n leşekkijl etlrıek üzere beş k§ilen ofuuı ve ayıı usıih birer yedek üye

belid;iı'İhtiyaç dııutnası halinde-kıııum dşndan kamu görevliieri arasıııdan kuuh iiye ve}€ üyeleı göıevlendiribbiiı snav lü'uhlnu teşlo] ed€n

iıyeler snava ahıacak per§oneldeıı, lisansilstü öğenim harıç öğenim ve üıraz ettftbri ırıvanlar itfanyla _daha di§i]k seviyede ohiiıazhr.' (2) Srıav kıırutıııuı başkan ve iiyelerinin sııava eşlerini4 kinci dereceye kadar Ou derece dah$ kan ve kal, ı hsrnlaruuı kat dğmın tespit

eılihrıesi halinde, bu §e veya üyeler soav hırulu tiyeliğinden çıkartıtr ve bıııılarrı yerirıe yedek iiye veya ii'yeler görevl€ndir ir.

(3) (Değışik:RGr 1/3/20 ı7-30004) snav kuİufu üye tam sayı§l ie toplarır. Kara.lar oy çokluğuyh ahır.
(4) (Değişik:RGt ı/3/20l7-30004) Görevde yiiksehrıe ve ımvan değ§ikliğ yaaİ srıavrırı;
İ) r,,rıınüarca mii§taki ohrak },ap rnası halinde, iana çüan kı:ıunda sruvlara ğkin srıav kıüuhı teşk edilir, Snav kuıulg srıav|arrı

1,apıLrıasL itiazlarırı sonuçlandırıtrnsı, sııav sonuç]arrın iaıu ve snavlara i§kin diğer işleri yii.ütiir,
b) Kwıınürca'yiıJ<seköğetim kİurnlarndaİt biİirc },aptrürıası halhde, ilarn çüan klruİrıda sDav kunılu teşlo1 ediir. BaŞıTıruda araııan

şart]an taşıyanhra §kin-aday listesine yapün itirazlarıı sonuçlandırılrrns! şöz]iı sBavhrn yap rnasl ve sözlti_ sfiav sonuçhrrıa nişkin itra?lrrı
İonuçhndı-ıtnası ve s'rıav sonİ4Urrı. iluİ, İoav kwulııııca yerine getirilir. Yaah smava fukin itirazhrıı sonuçlandı,ürıası ve smava ükin diğçr Ştel
srıaıı gerçekleştirecek hıruınla yapücak protokol çeıçevesinde yiİriıtiiliıİ.- İ; rur,ırnıarca merkezi bbrak Üaşkanlğa yaptrürıasİ haIinde, gni kwulda ve Başkanlıkta srıav kuıulü.ı teşh] ediliı. Yazi sruva il§kin

itiraztarrı sonuçlandırıhrıası ve srıaıa fukin disr blr, Başkanlık ile sma\a gerçelaeştiıecek hrıEn aıasğda yapücak protokol çerçevesinde yibiittilih.

Başlıruda aranan şartlan taşlyanJaru 
-tlştin 

ioay listesine yapün itirazlarrı sonuçJandı,ıkms1 srıav. sonuçhrrırı ihİı! söztİi Şnavlamı 1tpıLrıası ve

§özh srıav §onuçhrma §kin itirazhrrı sonuçhndırüınsı, ngüi hıruııüa oh§hııuhn snav krr!ıItıııca yeriıe getir ir,

(5) (Mülga:RGl 1/3/20l7-30004)

DÖRDiJNCÜ BÖLÜM
Çeş|tü ve son Hükünıler

Eıgellilerin §ınıvlan
M,İDDE ı7 -(l) Kuıwnlaı gerçHi şartlan taşryan ve atafrıa yapücak göreü yapabileçek dunrTda buiınan engelIiIe.in smavhrmtrı

yapübitrıesi için gerekli tedbiİleri alrhr.
sıııav §onuçıanDn geçe İliliğl
MADDE i8 <l) Üp-ün sÖvhrda hatah soİu sorulduBmu. tespit edfnesi halinde hatah sonüra tekabül eden puanhı eşit şelo1de diğer

soruhra dağnln.------ 
}T'§rrr6rda kopya çekenleıiı1 kopya verenbrin veya buılaıa teşebbii§ edenlerirr sınav kdğthrrıa beIi.tici işaret koyanlarr1 baŞvııru

ueıgesinaİ-lerçege aİı- 6faııİla" tüİİdığl'anıaşıaniaııı ,Jya gereHi şaıtlan taşrnadı6 daha sonrİ saptananlarm sıuvlan geçeniz sayürak

atamalan yapıhnaz aıaırıa|an yapün§ ohnlarn atara|an ipral edilir.-- -- (jİ§;;" gi";"t İa"'y v"İ i." uuİÜ uir §inin'srıava girağmm anhşünası halhde iğilılerin smaıı biı hıtanakla saptanaıak geçersiz sayln
Her fti k§i hakJ<ında da yasal §lem yapıh.

Unvan değişikıİği §ınavını llişkin esaslı
ü ı n n ıi b -ı iı toeg6ir,nEİ ı İııİol z-30004) Bu yönetmelıl kapsamıııdah personetin.5 

_inci.rrnddede 
belirt en unvan değŞftIgrıe

tabi ka&olara utun ur,, br'yoi"i."lkte betirt çn usul ve esaslar çerçevesinde yapıhcak ııııran değ§ftliğ smau sonrmdaki baŞar§ma göre

gelçekhştir ir.
(2) (Değiştk:RGlı l3l20l7-3o0o4, Unıan değişftği sın.vları görev abnhn ve atarna )€pÜçak gij,revin niteliğine i[Şkin konubİda

urnt _h u" bu'..;riafa kablacaklarda. h;;da veya öğen d;ırnhn e igii buhrımayan görevlerde belirli siire hizneı 1zpmş otna Şartı aranınaz,

İj,İuun *plr*tPi ,n u kaDsamıdah görevbre. sajece kwuınun keııdi personeli başvuıab ir,--- -' -'t5 
uirun aegişiisgi srıa"ıı& yiiz puan iize rirde n en az yenniş puan ahnlaı başanİ §aüdrlar,

(4) Unvan değbftliği srnvhrıy|a fuüi $ ve §brrıbrisnav kı!,unl yiirtiriİ,

Görev gnıplan ıra§ındaki geçiş|er ve sEıvsrz ıtaJErı
Üe»O'n Zb - (ll S incl rrn&ebd Uelirtlen gö(ev gruphn aıasndah atarıabı aşağdaki esashg gore ılq$ .

]iey, gor* gJ" ti,d" ır#;İ Ü;;lil; "ilgiip"?rilt -tJei;" 
"t 

nücak üdonun geıertiraEı oielittıi taşryanlar sııav 1'apıhruksaı

alt eörevlere ataDabiIirb r,""'"'"'Tİffi;1",*uİuro,outi gor"ua" yii1.eLrıe ve u!\an değbidiği niıeliğindeki atarrıalaf görevde },tıktkrıe sma!'ı veva ımvan değ§i<İği sı'ıalırıa

tabıijL Ancak Kuruırıda veya aig., ıoil^t--'r.*ıl*G'rfira"._a"ır" En"" urn,*ıun ğeırr ii bu görevIerle ayııı aiizey görevbre ve}a alt

gOl*l"İ", İoİ"ra, yllt etne sıraİ reln unuan <le gişftğ srıaİma tabi tunıkııadan atama yapJabilir,



c) Unvan değbft]ğine tabi ka&o]ar ie bu kaüohr aıasrıdah atanular, ilgib kadro ıçin diizenlenen rmvan değ§ftliğ smalı §orıuçrma göre
yapılır. 5 inci rrıaddede sa)ün ve en az l§ans diizeyrıde ö'genim gerclciren rmvan değ§ftiğııe tabi kadrohdaı\ a}Tu rııadd€nin ftinci fıkasrıırı
(Değişik ibaİe:RG6l2l20l5-29259)tflündind€ saylan ka&ohıa; unvan dçğbftüğine tabi diğeİ kadrohrdan ise a}Tu maddenin ikinci f aa§trırt
(Değışık tbare:RG61212015-29259\ tğ&ndinin (2) nuırıarah aIt bendinde satün ka&oJaıa snal§u atama yapübilir.

ç) Doktora öğenimirti bitiren loıııın personelinil atanücak görev için aranan hiznet stiİesine sahb oLnalan ve melz]at]a alanan öğenim
şaltru taşrrıalan kaydryh rıznan veya aynı diİeydeki gtİevler ya da daha at gih€vlere srraı§V ataİnası }apübilir.

d) Şube rntidiınınden daha ii§t göıevbre, en az dtııt yıİık ytlksek öğenim meamu otmk kaydryla, genel hiikijıDble gö.e §mavsz atarrıa
yaprh,

e) (EkıRGl l/]/2017-30004) Bu Yöneb1ıehk kapsamrıdah personehen doktora öğenimini bitirın4 olan]aı ü!€n dçğbftİği şnallrıa
katıbnak§nı öğrçnimlç iüz edibn görevlere atanab irler.

Kuİum dışıtrdrrı yıpüıcak atamalaİ
MADDf,, 21 {1) Diğcr pcrsonel kamıı.hrrıa tabi olan persone], öğenim durıunlan ve üıİaz 9ttikbri uİıı,anhr dftkat9 ahıarak bu

Yönetrne[k kapsarrırıdah ka&olara görevde rıl§ehrıe veya unıan değ§ftği snaYna tabi fufuİİlal§tz!ı gercl hlıldlİnlere gtjfe atanab irleı Eİrcali
kadrolarn belirbnmesi ve benreri konuhrda teİeddtıt oLİtası halhde Devbt Per§oDel BaşkaıJüğıDm göri§ü dftkate ahnır.

(2) Dğer kamıı kuıum ve kunüşhrııdaı hırııırn ııaklen atanaçaklaı ([ alıu düzey<te unlani kadrohrda görev },aprr§ ohrnk şaıttır.
Bııİılarn atann§ okfuklan unvanlardan daha iist unıan]aıa ü,iikselebikrrcbri bu Yöneftıeük hüıktımbrine tabidir.

oz€lleştiriıe! kuruluşıardsn y9p .cal ıtıEıalaİ
MADDE 22 - (l) 24ltl/1994 tarüüi ve 4046 sayü Özelleştirme Uygulamahn Haklrıda Kanruıun 22 ncimaddesi ht|kiiİılerine göre ik defa

kuIıİrıa atanaçaklar hakkİıda bu Yöneftrıelrk htlki.trnleri uyguJannıaz
Yönetmeıikte hükifun bulutrmryaı hİller
MADDE 23 <l) Bu Yönçtrrıetkte hükiirı bulıııımayan baltrrdq, l5/3l1999 lanl i ve 9/12647 salıİ Bakanlar KlJİulu Karanyh }tİilİIilğç

konulan Kamu Kurum ve Kuıuh§hrııda Görevde Yül6eLne ve Unvan Değışftliği Esasla.rıa Dai. cfnel Yönetİneh} hüktıİrün uygubnır.
Ylirliflilkten kalönl8ı yötretmelik
MADDE 24 -(l) |2/i|l2ü5 tarİıli ve 2599l sayü Resmı^ Gazete 'de yayıİünan Ytikeköğetim Üsı Ktııunşbn ib Yük§ğköğetim

Kıırumlan Persoıeü Göıevde Yiilşehe ve Unwn Değjşidiği Yönetsneliği yiıJülilkıen kakİrüü§tr.
Öğrenım oozeyi şanlrutr i§ti§nrsl
GEÇlcl MADDE 1 +|) |8l4ll999 tariıinde görevde bu]ıııan ve a},ru tarü itüanyh İci veya iÇ 1ılİk ytikek öğenim rneaıııu ohnhr,

dğer kşııl|an sahip oHulılan ıakdirde 7 nçi maddenin uyguJanrrıası bakrnİıdan dö,rt }dİk İil§ek öğenim meamu kabul edilirler,
yüriirlük
MADDE 25 - (l) Bu Ytjnetrnelt }a}.rn tarüinde yiirtİIüğe grer.
Yüilitme
MADDE 26 - (1) Bu Ydnetrrıehk hiikiinılerini Yiikseköğetim Kuİulu Başkanı yiliitiİ.
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