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AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 

İdari Hizmetler Başkanlığı 

Görevde Yükselme Sınav İlanı 
 

Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki 

hükümler çerçevesinde, aşağıda tabloda (Tablo-1) sınıfı, unvanı, adedi ve bu kadrolara atanabilmek 

için gerekli şartları belirtilen Bakanlık merkez teşkilâtında münhal olan 4 adet 3 üncü derece ve 1 

adet 6 ncı derece şef kadrosuna görevde yükselme sınavı ile atama yapılacaktır. 
 

I- ATAMA YAPILACAK UNVAN, KADRO DERECELERİ VE SAYISI 
       

      Tablo-1 

Unvan Sınıfı Derece Adedi Teşkilat 

Şef GİH 3 4 Merkez 

Şef GİH 6 1 Merkez 
 

 

II-  GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI 

Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci 

maddesinde belirtilen ve aşağıda belirtilen kadronun niteliklerini son başvuru tarihi itibariyle 

taşımış olmak ve süresinde başvurmuş olmak kaydıyla; görevde yükselme suretiyle atanacaklarda 

aranacak şartlar şunlardır: 
 

Şef kadrosuna atanabilmek için; 

1) Başvuru süresinin son günü itibariyle, Bakanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak, 

2) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan 

şartlara sahip olmak, (*) 

4) Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak.  

  (*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68(B) maddesi uyarınca, 3 üncü dereceli 

kadroya atanmak için adayların; dört yıl süreli yükseköğrenim görenlerin en az 8 yıl, dört yıldan az 

süreli yükseköğrenim görenlerin için ise 10 yıl 217 sayılı KHK nin 2 nci maddesi kapsamına dâhil 

kurumlarda fiilen çalışmış olması gerekmektedir. Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda 

veya serbest olarak çalışılan sürelerin 6 yılı geçmemek üzere 3/4’ü (SSK ya da Bağ-Kur’a tabi 

olarak çalışılan sürelerle ilgili Bakanlığımız hitaplı resmi yazıların ilgililerin özlük dosyalarında 

bulunması ve buna paralel olarak bu sürelerin hizmet cetvelinde yer alması halinde) yukarıdaki 

sürenin hesabında dikkate alınabilecektir. Ayrıca erkekler için askerlikte geçen süreler de 

(borçlanmış olup olmadığına bakılmaksızın) 657 sayılı Kanunun 68(B) maddesinde yer alan 

sürelerin hesabında dikkate alınacaktır. 

III- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Görevde yükselme sınavına katılmak için yapılacak başvurular Başvuru Dilekçesi ve ekleri 

(Başvuru Formu EK-1, Öğrenim Belgesi Fotokopisi, Özür Durumu Belgesi (Engelli Personel için)) 

ile birlikte 23/03/2018 tarihinden başlamak üzere 30/03/2018 günü mesai bitimine kadar, Personel 

Daire Başkanlığı’na bizzat yapılacaktır. 30/03/2018 tarihinden sonra yapılan müracaatlar dikkate 

alınmayacaktır.  

Görevde yükselme sınavına katılmak için başvuranlar, görevde yükselme sınavı için ilan edilen 

kadrolardan yalnızca birine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için müracaat edenlerin 

başvuruları kabul edilmeyecektir. 



Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde 

belirtilen şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engelli adayın sınavının 

daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için; 

Aday tarafından, engel durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının bir 

örneğinin müracaat sırasında ibraz edilmesi, belge asıllarının sınav esnasında yanında 

bulundurulması gerekmektedir. 
 

IV- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILACAKLARIN SEÇİMİ 

Görevde yükselme sınavına başvuranların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı Avrupa Birliği 

Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 15’inci maddesi 

gereğince Bakanlık merkezinde oluşturulan ve 16’ncı maddesinde görevi tanımlanan Sınav Kurulu 

tarafından, anılan Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecektir. 

Sınav Kurulu tarafından görevde yükselme yazılı sınavına katılacakların belirlendiği listeler 

02/04/2018 tarihinde http://www.ab.gov.tr resmi internet sitesinde ve kurumsal intranet sayfasında 

ilan edilecektir.  
 

V- GÖREVDE YÜKSELME YAZILI VE SÖZLÜ SINAV KONULARI  

Yazılı Sınav Konuları: 

1) T.C. Anayasası; Genel Esaslar, Temel Haklar ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları 

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 

3) Ulusal Güvenlik, 

4) Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat (3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 

Hakkında Kanun) 

5) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat (Devlet Personel Başkanlığı Görevde 

Yükselme Eğitimi Ders Notları Kitabı esas alınacaktır.) 

6) Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları 

7) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 

8) Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları, 

9) Etik Davranış İlkeleri, 

10) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair 

Genel Yönetmelik, 

11) 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname 

12) Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 

13) Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 

14) Avrupa Birliği Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 

15) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 

16) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 

17) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu  

 

Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 

en az altmış (60) puan alınması gerekmektedir. Yazılı sınavda başarılı olup en yüksek puan alan 

adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. 

Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınacaktır. 

 

http://www.ab.gov.tr/


Sözlü Sınav Konuları: 

1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

5) Genel kültürü ve genel yeteneği, 

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

 

Konuları esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en 

az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaklardır. 

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

Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilecektir. 

 

VI- GÖREVDE YÜKSELME SINAVININ TARİHİ VE SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  

Görevde yükselme sınavına katılacaklar; 12/05/2018 Cumartesi günü saat 10:30’da Ankara’da 

yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav 100 dakika sürecektir. Sınav yeri bilgileri daha sonra adaylara 

duyurulacaktır. 

Görevde yükselme yazılı sınav sonucunda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar. 

Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava girmeye hak kazanacaklardır. Sözlü sınav tarihi daha 

sonra açıklanacaktır. 

Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki 
aranan şartları taşımayanlar ile sonradan bu şartları taşımadıkları anlaşılanlardan görevde yükselme 
sınavına girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak, atamaları 
yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir. 

Ayrıca Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına 
belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılacak ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları 
geçersiz sayılacaktır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması 
halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek geçersiz sayılacak ve ilgililer hakkında suç 
duyurusunda bulunulacaktır. 

 VII- SINAV SONUÇLARININ YAYIMLANMASI VE İTİRAZ 

Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 

19’uncu maddesi hükmü çerçevesinde, 

a) İlgililer, sınav sonuçlarının Bakanlık web adresinde (www.ab.gov.tr) yayımlanmasından 

itibaren 5 iş günü içerisinde Sınav Kuruluna iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına 

itiraz edebilecektir. 

b) İtirazlar Sınav Kurulu tarafından sınavı yapan kuruma, itiraz sonuçları da ilgililere yazılı 

olarak bildirilecektir.  

c) İtiraz dilekçelerine; itiraz edenin adı, soyadı, sicili, unvanı, baba adı, doğum tarihi, T.C. 

kimlik numarası, görev yeri, adresi, irtibat telefonu, başvurduğu kadronun unvanı, yeri ve 

itiraz konuları yazılacak, itiraz dilekçesinin aslı Personel Daire Başkanlığı’na iletilecektir. 

Bilgilerinize sunulur. 

 

 


