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T.C. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İdari İşler ve Personel Birimi 

 

          UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI 

 

GENEL AÇIKLAMALAR 

 

12/11/2015 tarih ve 29530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Doğu Karadeniz Projesi Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" ile 29/07/2017 tarih 

ve 30138 sayılı "Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri gereğince; Başkanlık 

Makamının 19/11/2018 tarihli ve E.119 sayılı Oluru ile idaremizde boş bulunan aşağıda unvan ve nitelikleri belirtilen 

boş kadroya Unvan Değişikliği Sınavı ile atama yapılacaktır.Unvan değişikliği sınavı DOKAP Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı tarafından Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesine yaptırılacaktır. 
 

SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR 

Unvan Değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar;  

 

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

b) Yapılacak unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak gerekir. 

 

   Unvan Değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar; 
 

SINIFI UNVAN ADI 
KADRO 

DER. 
ADET ARANAN NİTELİKLER 

TH Mühendis  5 1 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden 

programından mezun olmak. 

TOPLAM 1  

SINAV BAŞVURUSU  

1) Unvan değişikliği sınavına tabi kadro için başvurular 13/12/2018 Perşembe günü başlayıp 19/12/2018 

Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 

2) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın 

kendisi sorumludur. 

3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar 

da sınav başvurusunda bulunabilecektir. 

4) Adaylar http://www.dokap.gov.tr internet adresinde yayımlanan başvuru formunu (Ek-1) elektronik 

ortamda doldurarak başvurularını yapacaklardır. Aday, başvuru formunun çıktısını aldıktan sonra ıslak 

imzalı, onaylı diploma örneğini de ekleyerek, 19/12/2018 tarihi mesai bitimine kadar İdari İşler ve 

Personel Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

5) İlan edilen kadroya diğer kurumların personeli ve aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda 

bulunamazlar. 

6) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre; başvuru tarihinin son günü (19 Aralık 2018) 

itibariyle gerekli şartları taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece 

biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadro için müracaat 

edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Eksik veya yanlış doldurulan başvuru formları 

dikkate alınmayacaktır. 

7) Unvan değişikliği sınavına girmeye hak kazanan adayın listesi Başkanlığımız 

http://www.dokap.gov.tr  resmi internet adresinde ilan edilecek olup; ayrıca yazılı bildirim 

yapılmayacaktır. 
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UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ KONU BAŞLIKLARI 

   Her bir unvan/kadro için sorulacak sorulara ait konu başlıkları Ek-2’de belirtilmiş olup, ders notları İdari İşler ve 

Personel Biriminden teslim alınacaktır. 

 

SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ 
Unvan değişikliği sınavı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Yerleşkesi /RİZE adresinde 09/02/2019 

Cumartesi günü saat 14.00’da yapılacaktır. Ancak Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi soruları hazırlayacak 

birim/birimlerin görüşü doğrultusunda sınav süresi ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
 

SINAVIN UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
  YAZILI SINAV  

1) Aday fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, personel kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport) ile 

sınava girecektir. Kimlik belgesi yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır. 

2) Unvan Değişikliği Sınavı 50 soru (20 mevzuat + 30 alan sorusu) çoktan seçmeli (dört seçenekli) 

sorulardan oluşacaktır. 

3) Unvan değişikliği sınavı 75 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır. 

4) Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. 

5) Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. 

6) Unvan değişikliği yazılı sınavı için; 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan aday başarılı 

sayılacaktır. 

7) Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit 

şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır. 
 

 SÖZLÜ SINAV 
1) 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 

sayılır.” 

  

SINAV BAŞARI PUANININ BELİRLENMESİ 
Unvan değişikliği sınav başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak 

suretiyle tespit edilir. Sınav başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;  

1) Hizmet süresi fazla olanlara,  

2) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,  

3) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak 

üzere başarı sıralaması belirlenecektir. 

 

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZ 
 

1) Sınav sonuçları, Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi tarafından Sınav Kuruluna bildirildikten en geç 

15 (on beş) iş günü içerisinde http://www.dokap.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaya ayrıca 

sınav sonuç belgesi verilmeyecektir.  

2) Sınav soruları ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlar, sınav sonuçalarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren 

5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kuruluna iletilmek üzere İdari İşler ve Personel Birimine yapılacaktır. 

İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılarak, 

sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir. 
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SINAVDA BAŞARILI OLANLARIN YERLEŞTİRME VE ATAMA İŞLEMLERİ 
 

1) Sınavda başarılı olanın yerleştirilmesi ve atanmasına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının açıklanmasına 

müteakip İdari İşler ve Personel Birimince belirlenecek takvim çerçevesinde Başkanlığımızın internet 

sayfasında ilan edilecektir. 

2) Başkanlığımız Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki aranan şartları taşımayanlar 

ile sonradan bu şartları taşımadıkları unvan değişikliği sınavına girip başarılı olanın sınavı geçersiz 

sayılacak, ataması yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olanın ataması ise iptal edilecektir. 

3) Unvan değişikliği sınavı sonucunda atanmaya hak kazananın yerleştirme ve atama işlemlerinde 

Başkanlığımız hizmet birimlerinin personel durumları dikkate alınacaktır. 

4) Kazanan adayın öncelikle müktesebine uygun kadrolara ataması yapılacaktır. 

5) İlan edilen kadrodan; 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, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı 

kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı 

sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için 

yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, Başkanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre İdarece belirlenmiş olması halinde yedekler arasından 

başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. 

6) Unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılamayanlar ile başarısız olanlardan 6 (altı) aylık süreyi 

aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış 

olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak 

atamalar için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve 

Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir. 

 

 
 

 

İlgililere duyurulur. 

 

 

 

Ek: 

1- Başvuru Formu (EK-1) 

2- Unvan Değişikliği Sınav Konuları (EK-2) 
 


