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Bakanlrfrmrz merkez ve ta$ra tegkilatrnda bog bulunan; il ltltifus ve Vatandaglrk Mridrirti, il

Planlama ve Koordinasyon Mtldrirri, $ube Mridriri,LL2 Acil Qafirr Merkezi Mtjdrirri, Hukuk Mrigaviri, il
Yazr igleri Mi.idrirU, il Vtahalli idareler Mr.idUrti, il idare Kurulu Mridrirrj, ilge Ntifus Mr.idrjrri, ilge Yazr i5leri
Mridtirri, Uzman, Efitim Uzmanr, $ef, Veri Hazrrlama ve Kontrol igletmeni, Avukat, Teknisyen, Tekniker,
Kritriphaneci ve Mrihendis (bilgisayar, elektrik-elektronik, ingaat ve grda bcilrimlerinden) unvanlarr igin
yaztlr ve sozlri olarak iki agamada Gorevde Yrikselme ve Unvan Defiigiklifii Srnavryaprlacaktrr. Srnavrn yazrlr

a$amasl ztl 041 }OLB ta rihinde saat: 10:00'da Ankara'da yaprlacaktrr.
Adaylar, Gorevde Yiikselme ve Unvan DeEiSikliEi Srnavrna, Bakanh[rmrz https://www.e-

icisleri.gov.tr adresli internet sitesi r.izerinden e-igigleri sistemine girig yaparak ekrana gelecek standart
ana sayfantn soltarafrnda menr.iler bolrlmrlnde yer alan "GYUD Srnav Bagvuru" linki aracrlr[ryla, 2018 Yrlr

Gorevde Yrikselme ve Unvan Defigiklifi Srnavr Bagvuru Formuna ulagarak, elektronik ortamda mriracaat
edeceklerdir.

Adaylar srnav modrilti rlzerinden srnav bagvuru iglemini gergeklegtirirken, talep edilen srnav

unvanrnrn gartlan ile ilgili belgeleri GYUD Srnav Modrlltinrjn ilgili bolrimtine tarayarak sisteme
ytikleyeceklerdir. Bu nedenle talep edilen srnav unvanrnrn gartlarr ile ilgili belgeler (diploma, transkript,
sertifika vs.) aday tarafrndan, ozlrik dosyasrnrn bulundu[u yerin ilgili birim sorumlusuna
onaylatrlacaktrr.(Birim sorumlusunun adr soyadr, unvanr, tarih, imza ve mrihrir)

Mtiracaat srrasrnda modril tlzerinde yer alan ilgili bolrime, rizerinde birim sorumlusunun onayl
bulunmayan belgeleri tarayarak sisteme yrikleyen adaylarrn bagvurularr, ilgili srnav kurulunca gegersiz

sayrlacaktrr.

Gorevde Yrikselme ve Unvan De[igiklifi Srnavrna mtiracaatlar; 02 $ubat 2018 tarihinde saat
09:30'da baglayrp, S $ubat 2018 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir. Adaylar mr.iracaat tarihleri
arasrnda bagvuru formunda defigiklik yapabileceklerdir. Yaprlan defiigiklik, "Bilgilerimi Grincelle"
butonuna basrlarak kaydedilecektir. Sistem tizerinde kayrtlr, adaya ait en son srnav bagvuru formunun
gtktrsr imzalanrp ozlrik dosyastnrn
bulundufu yerin ilgili birim sorumlusuna imza karsrlrFr elden teslim edilecektir.

2018 Yrlr Gorevde Ytikselme ve Unvan De[igiklifi Srnavr Bagvuru Krlavuzunda yer alan birim
sorumlularr ve adaylartarafrndan yaprlmasr gereken ig ve iglemlere ilgililertarafrndan riayet edilecektir.
Aksi takdirde sorumluluk ilgililere ait olup higbir hak talebinde bulunamayacaklardrr.

Bakanltgtmrz Personel Genel Mrldtirlri[i.]nce srnav stirecinde yaganabilecek yeni geligmeler
kargrsrnda, yayrmlanmakta olan Yardrm Dokrjmanlarr ve Krlavuz tizerinde gerekli deligiklikler yaprlarak,

ilgili birimler/valilikler ile adaylarrn bilgisine sunulacak olup, ayrrca ilgili birimler/valilikler ile adaylara
herhangi bir yazrlr bildirimde bulunulmayacaktrr.

Gcirevde Ytikselme ve Unvan Defigiklifi yazrlr srnavrnda 100 tam puan ijzerinden en az 50 puan

alanlar bagarrlr olarak degerlendirilecektir. Yazrlr srnav sonuglarrna istinaden ilan edilen her unvan igin
yaztlr puanr en ytiksek adaydan baglamak i.izere beg katr kadar aday Bakanlrk merkez tegkilatrnda ilan
edilen unvanlar igin; Bakanlrk merkez tegkilatrndaki ilgili Srnav Kurullarr, tagra tegkilatrnda ilan edilen
unvanlar igin ise il Srnav Kurullarrnca, Bakanlrkga daha sonra belirlenerek duyurulacak tarihler arasrnda
sozlri srnava alrnacaktrr,

2018 Ytlr Gorevde Yrikselme ve Unvan Defiigiklifi Srnavr Bagvuru Krlavuzu, Bakanlrk merkez ve

ta5ra te5kilatr gorevde yi.ikselme ve unvan defigiklifi srnav modrilrinrin kullanrmr ile ilgili yardrm
dokrimanlarr Bakanlrfrmrzrn adresli internet sitesinde yayrmlanmaktadrr.
Bakanlrfirmtz Personel Genel Mridrirlrifiince srnav stjrecinde yaganabilecek yeni geligmeler kargrsrnda
yayrmlanmakta olan Yardrm Doktimanlarr ve Krlavuz rizerinde gerekli defigiklikler yaprlarak, adaylarrn
bilgisine sunulacaktrr.

Bagarr puan stralamasrna ait listeler kesinlegme tarihi ile birlikte Bakanlrfrn ve/veya
t
n

resmi internet adresinde duyurulacaktrr. Bu tarihten itibaren igigleri Bakanlrfr Person o

Ytikselme ve Unvan Defiigiklifii Usul ve Esaslarrna Dair Yonetmelik'in ilgili hrikriml
P



belirlenecek usul ve esaslar gergevesinde; Bakanlrk merkez tegkilatrndaki ilgili Srnav Kurulunca, tagra
teSkilatrnda ise il Srnav Kurulunca adaylardan atamaya esas gorev yeritercih srralamasr alrnacaktrr. Her
unvan igin ayrl olmak kaydryla bagart puanr belirlenecek ve tercih srralamasrna gore atamalar
ge rgekle5tiri lecekti r.

ilgililere duyurulur.

EKLER:

f ) ilan Edilen Unvan, Kadro ve Sozlti Srnava Ahnacak Aday Sayrlarr ile Yedek Sayrlarr
212018 Yrlr Gorevde Yrikselme ve Unvan Defigiklifi Srnavr Bagvuru Krlavuzu
3) Srnav Konu Baglrklarr

4)Ta5ra TeSkilatr Gorevde Yrikselme Ve Unvan Defigiklifii Srnav Modriltine ili5kin Yardrm Doktimanr
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