
 

 

2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI  
İLE İLGİLİ GENEL İLAN 

 
 

 Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan ve 29.12.2014 tarihli 

Bakan onayı ile belirlenen unvanlı kadrolar için görevde yükselme ve unvan 

değişikliği sınavı 23 Ağustos 2015 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. 

 

  Adaylar; Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Bakanlığımız 

https://www.e-icisleri.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden e-İçişleri sistemine giriş 

yaptıktan sonra ekrana gelecek Standart Ana Sayfanın sol tarafında menüler 

bölümünde yer alan "GYUD Sınav Başvuru” linki üzerinden elektronik ortamda 

başvurularını yapacaklardır. Müracaatlar, 13 Mayıs 2015 tarihinde saat 09:30’da 

başlayıp 20 Mayıs 2015 tarihinde saat 17:00’da sona erecektir. Bakanlık merkez ve 

taşra teşkilatı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav modülünün kullanımına 

ilişkin yardım dokümanları, başvuru şekli, usul ve esasları ile diğer hususlar 

“Adayların Yapması Gereken İş ve İşlemler” başlığı altında Bakanlığımızın 

http://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanmaktadır. 

 

 e-İçişleri sistemi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi tanımlı olmayan personelin 

başvurularını Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü Sicil, Terfi ve 

Kıdem Şubesi Müdürlüğü, taşra teşkilatında adayın özlük dosyasının bulunduğu yerin 

ilgili birim sorumluları gerçekleştireceklerdir. 

 

 Bahse konu sınav kapsamında uygulamada birliği sağlamak ve adaylarda 

oluşabilecek tereddütleri gidermek amacıyla Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı 

personeli ile Bakanlık Merkez Sınav Kurulu ve 81 İl Valiliği İl Sınav Kurulları adına 

Personel Genel Müdürlüğünce oluşturulan “2015 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu” Bakanlığımız http://www.icisleri.gov.tr adresli 

internet sitesinde yayınlanmaktadır.  

 

Söz konusu başvuru kılavuzunda; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında sınava 

müracaat edecek tüm adayları ilgilendiren hususlar ile ilgili gerekli açıklamalar, 

iletişim bilgileri, genel açıklamalar, başvuru şartları, ders konu başlıkları, sözlü sınava 

tabi unvanlar için 2015 yılı görevde yükselme sözlü sınavına katılmaya hak kazanan 

adaylara ait değerlendirme tutanağı, sonuçların değerlendirilmesi, itiraz, atamaya 

ilişkin esaslar ve Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve 

Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile belirlenen sınav 

ücreti ve diğer hususlar adayların bilgisine sunularak duyurulmaktadır. Görevde 

yükselme ve unvan değişikliği sınav süreci sonuna kadar başvuru kılavuzu üzerinde, 

sınav sürecine ve ihtiyaca göre gerekli düzenlemeler ve eklemeler Personel Genel 

Müdürlüğünce yapılacaktır. 
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Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı İçişleri Bakanlığı Personeli 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili 

hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 

 

Bakan onayı ile belirlenerek sınav açılan unvanlı kadrolardan il nüfus ve 

vatandaşlık müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, şube müdürü, il yazı işleri 

müdürü, il mahalli idareler müdürü, il idare kurulu müdürü, il basın ve halkla ilişkiler 

müdürü ve 112 acil çağrı merkezi müdürü unvanları için yazılı sınav sonuçları esas 

alınarak oluşturulan başarı puan sıralamasına göre anılan Yönetmeliğin “Sözlü sınav” 

başlıklı 16/A maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili sınav 

kurullarınca sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri ve sözlü sınavlar ile ilgili 

Yönetmelikte belirtilen diğer usul ve esaslar ile iş ve işleyişler, yazılı sınav 

sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren http://www.icisleri.gov.tr internet adresi 

üzerinden ilgililere ayrıca duyurulacaktır. 

 

Bakanlık merkez teşkilatında http://www.icisleri.gov.tr internet adresinde,  taşra 

teşkilatında ise 81 İl Valiliğinin resmi internet sitelerinde yapılacak olan ilanlarda, 

sınav açılan kadro unvanının derecesi ve kadro unvanının bulunduğu yer “ilçe/birim 

adı” belirtilmemektedir. Söz konusu sınav sonuçlarına göre yapılacak atamalara esas 

olmak üzere; ilan edilen unvanlara ilişkin boş kadroların bulunduğu ilçe ve/veya birim 

adları Bakanlık Merkez Sınav Kurulu ve 81 İl Valiliği İl Sınav Kurullarınca 

belirlenerek duyurulacak usul ve esaslar çerçevesinde adaylardan görev yeri tercih 

sıralaması alınacaktır. 

 

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve 

Esaslarına Dair Yönetmelik’in 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre Bakanlık 

Merkez Sınav Kurulu ve İl Sınav Kurullarınca hazırlanan başarı puan sıralaması 

listelerinin kesinleşmesine müteakip en geç iki ay içinde adayların atamaları 

yapılacaktır. Ancak, tercihlerin alınmasına müteakip, talep ettikleri sınav unvanının 

kadro derecesi müktesebine uygun olmaması nedeniyle anılan Yönetmelikte belirtilen 

süre içerisinde ataması yapılamayan adayların, Personel Genel Müdürlüğünce kadro 

derecesi mükteseplerine uygun hale getirildikten sonra atamaya esas başarı puan 

sıralamasına göre atama yetkisi Bakanlık merkez teşkilatında olan unvanlar için 

Bakanlığımızca, atama yetkisi Valiliklerin tasarrufu altında bulunan unvanlar için ise 

ilgili Valiliklerce atamaları yapılacaktır. 

 

81 İl Valiliğinde ve Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen unvanlara 

başvuruda bulunacak tüm adayların, bu ilanın ekinde http://www.icisleri.gov.tr internet 

adresi üzerinde yayınlanan “Adayların Yapması Gereken İş ve İşlemler”e riayet 

ederek, başvurularını gerçekleştirmeleri ve “2015 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu”nu takip etmeleri önemle duyurulur. 
 

 

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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