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Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak
görev yapan personel için, ihtiyaç duyulan unvanlar ve boş bulunan kadrolar belirlenerek unvan
değişikliği sınavı açılması 18.06.2021 tarih ve E-91402220-774.99-1618521 sayılı Makam Oluru ile
uygun görülerek 19.08.2021 tarihli ve E-91402220-774.05-2394175 sayılı Unvan Değişikliği Sınav
Genelgesi Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına duyurulmuştur.

Bakanlığımız ile Ankara Üniversitesi arasında yapılan protokol gereği unvan değişikliği yazılı
sınavı 23 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiş olup kesinleşmiş yazılı sınav sonuçları
"Personel Bilgi ve Yönetim Sistemi"nde yayımlanmıştır.

Unvan Değişikliği Yazılı sınavında 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan alan ve sözlü
sınava girmeye hak kazanan adaylara ait bilgiler ekteki listede sunulmuştur. Adaylara ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılacak adaylar ekte belirtilen gün, yer ve saatte hazır
bulunacaktır. Sözlü sınav, sınav komisyonlarınca 3-21 Ocak 2022 tarihleri arasında Ankara Yenimahalle
Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir. Sözlü sınava girecek
adaylardan mücbir sebep (sözlü sınava girecek olan eşi ile aynı gün sınava girmek isteyen, hastalık,
cenaze vb.) nedeniyle belirlenen tarihinde sınava giremeyecek olanlar 30 Aralık 2021 tarihi mesai
bitimine kadar umut.cakir@tarimorman.gov.tr e-posta adresine dilekçe ve eki belgeler ile bilgi
vereceklerdir. Bu durumdaki mazeretleri uygun görülen adaylara 3-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yeni
bir sınav tarihi belirlenecektir.

Sözlü sınavda COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için sınavın yapılacağı müdürlük
tarafından gerekli tedbirler alınacak olup tedbirlere uyulması önem arz etmektedir.

Sözlü sınava katılacak personel, "Tarım ve Orman Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği" gereği sözlü sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;

Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
Bir konuyu kavrayıp, özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 
Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
Genel kültürü ve genel yeteneği,
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik
ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir. 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş)
puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılacaktır.
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Bilgi için:Fatih SATICI
Seçme ve Yerleştirme Daire

Başkanı
Telefon No:(312) 258 88 87

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 5160D9FE-8863-46A1-9BDA-69F8615D0AAD Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys



Adem DİNÇ
Bakan a.

Personel Genel Müdürü

Bilgilerinizi, gereğini ve sınava katılacak personele tebliğini arz/rica ederim.
 

 

Ek: Liste (60 Sayfa)
 

Dağıtım:

15 Bölge Müdürlüğüne
156 Merkeze Doğrudan Bağlı Kuruluş Müdürlüğüne
81 İl Müdürlüğüne
Hizmet Birimlerine
Sayın Akif ÖZKALDI
Sayın Ayşe Ayşin IŞIKGECE
Sayın Mehmet Hadi TUNÇ
Sayın Fatih METİN
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