
1 

 

 

 SINAVIN ADI 

 İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü personeline yönelik Görevde Yükselme ve 

Unvan Değişikliği Ek Protokol Sınavı 

 SINAV ÜCRETİ  
 16 Aday; sınav ücreti yatırmayacaktır. 

 SINAV BAŞVURU ŞARTLARI ve SINAV BAŞVURUSU  
 İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü personeline yönelik Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Sınavı için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü arasında 2011/Pr No:37 nolu protokol 16.09.2011 tarihinde 

imzalanmıştır.  İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 31.05.2012 tarih ve 9870 sayılı 

yazısında Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı aleyhine, Ankara 13. İdare Mahkemesince 

24/05/2012 gün ve E:2012/70 K:2012/1259 sayı kararı ve  “İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 21. Maddesinin 4 üncü 

fıkrasına istinaden 16 aday tekrar sınava alınacaktır.      Adayların herhangi bir başvuru yapması 

gerekmemektedir. 

 SINAVA ALINACAK ADAY İSİMLERİ 

AHMET GÜLBAY 

AYBİKE ALTUNOK 

BİLAL OKTAY ÇİÇEKLİTAŞ 

DİLEK ÖZDEMİR 

EMİNE UÇAK ÖZDEMİR 

EMİNE ERDEM 

GÖKSUN AYTUĞ YİĞİT 

GÖNÜL SOYSAL 

İBRAHİM ÖZDEMİR 

MEHMET MUSTAFA KAHVECİBAŞI 

MEMDUH KAMİŞLİ 

NURGÜL ALBAYRAK 

 Doküman Kodu Yayın 

Tarihi 

Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No 
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SINAV UYGULAMA DUYURUSU 
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ÖZLEM GÜZEL 

SADULLAH TEKİN 

SALİH ZAFER AKDOĞAN 

YASEMİN BOY ERTAN 

SINAV YERİ 

 Ankara 

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ 

 Unvan Değişikliği Sınavı 23 Haziran 2012, Cumartesi günü,  Saat: 10.00’da yapılacaktır. 

SINAV UYGULAMASI 

 20 Haziran 2012 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. 

 

 İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Unvan Değişikliği Sınavında 50soru sorulacak 
 60 dakika sürecek ve tek oturum olarak uygulanacaktır. 

 

 Adaylar sınava sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, İçişleri 

Bakanlığı personel kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi 

ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.  

 

 Adaylar sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, sigara içenler hakkında 

4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır. 

 

 25 Haziran 2012 tarihinde sınav sorularının ve cevap anahtarı http://www.meb.gov.tr internet 

adresinde yayımlanacaktır. 

 

 12 Temmuz 2012 tarihinde sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr ve http://www.icisleri.gov.tr 

internet adreslerinde yayımlanacaktır. 

 

 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Sınava giren tüm adaylar için sınav puanı hesaplama formülü aşağıdaki gibi olacaktır. 

 Puan=(Doğru Sayısı/ Soru Sayısı)x100  

 

 Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığa sahip olacaktır. 

 

 Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri 

puan alan aday başarılı sayılacaktır. 

 

 Cevap anahtarında  hata olması  ve bu hususun komisyon kararı  ile belir lenmesi  

sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate 

alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. 

 

http://www.meb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr-http/ilsis.meb.gov.tr
http://www.meb.gov.tr-http/ilsis.meb.gov.tr
http://www.icisleri.gov.tr/


3 

 

 Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 15/3/1999 tarihli ve 

99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in 14 üncü 

maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi “Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden 

puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı 

olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir 

şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü 

gereğince değerlendirilecektir. 
 

 Adayların; sınav puanı eşit olması hâlinde, İB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, başarı sıralamasını 
İBPGM yapacaktır. 

 

 İLETİŞİM ve DUYURU 

o Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi “Alo 147” 

numaralı telefonundan yararlanabilecektir.  

 SINAV İTİRAZLARI 

 Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının 

http://www.meb.gov.tr  İnternet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, 

sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 5 

(beş) iş günü içerisinde İBPGM’ye yapacaklardır. 

 Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara dair itiraz başvuruları YEĞİTEK Döner 

Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası 

Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, 

“Kurumsal Tahsilât Programı” hesabına 10 TL(onTL) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekontu 

ve sınav adının belirtildiği dilekçe ile kabul edilecektir. 

 Yapılan bu itirazları İBPGM değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına 

yönelik olanları sonuçlandırmak üzere EĞİTEK’e gönderecektir. EĞİTEK bu itirazları 10 (on) 

gün içerisinde sonuçlandırarak İBPGM’ye bildirecektir. Yapılan bu itirazların sonuçları EĞİTEK 

tarafından adaylara bildirilecektir. YEĞİTEK’e gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. 

 Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla 

yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.  

 

 Başvurusu /sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, 

adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.  

 

 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

http://www.meb.gov.tr/

