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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Dairesi Başkanlığı  

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU  

 

SINAV ADI : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı  

 

SORULAR: Sınav Mühendis, Şehir Plancısı, Fizikçi, İstatistikçi, Programcı, Biyolog, Ekonomist, 

Tekniker, Sağlık Teknikeri ve Teknisyen unvanlarına uygun düzeyde sorular içerecektir. Sınavda 50 

adet çoktan seçmeli (Dört seçenekli) soru sorulacak olup 30 ortak soruda Bakanlık mevzuatı, görev 

alanı, etik, genel kültür konuları yer alacaktır. Ortak konularla ilgili doküman Bakanlık web sitesinde 

yayımlanacaktır.  
 

SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ÖĞRENİM ŞARTI: 
 

MÜHENDİS: Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak. 

ŞEHİR PLANCISI: Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak. 

FİZİKÇİ: Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak. 

İSTATİSTİKÇİ: Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak. 

BİYOLOG: Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak. 

EKONOMİST: Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak. 

PROGRAMCI :  

1- Kadrosunun görev alanıyla ilgili eğitim ve öğretim yapan en az iki yıllık yüksekokulların 

ilgili bölümlerinden mezun olmak. 

2- En az bir programlama sistemi bildiğini belgelemek. 

3- Kamu Personeli Yabancı Dil Seviyesi Tespit Sınavı (KPDS)’nda en az D düzeyinde 

başarılı olduğunu belgelemek. 
TEKNİKER: En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun 

olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ: En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili 

bölümlerinden mezun olmak. 

TEKNİSYEN: Endüstri meslek lisesi, ve/veya dengi diğer teknik liselerin ilgili bölümlerinden 

mezun olmak.  

 

SINAVIN TARİHİ VE UYGULAMASI: 

Sınav 21.09.2014 Pazar günü saat 10.30’da ANKÜSEM’ce Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim 

Merkezi dersliklerinde yapılacak olup, sınav süresi 60 dakika tek oturumdur.  

Adaylar sınava fotoğraf ve TC kimlik numarası bulunan resmi bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü 

belgesi, pasaport veya kurum personel kimlik kartı) ile gireceklerdir. Kimlik kartı yanında olmayan 

adaylar sınava alınmayacaktır. 

 

DEĞERLENDİRME: 

Değerlendirme 100 puan üzerinden, doğru cevapları dikkate alarak 70 ve üzerinde puan alanlar 

başarılı sayılır ve puan hesaplamasında (Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100) formülü kullanılır. 

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular için 

Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.  

 

İTİRAZLAR: 

Adaylar sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonuçların duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) 

işgünü içerisinde Bakanlığa dilekçe ile yapacaktır.  

 

 



 

 

 

 

 

KADRO DERECELERİ: 

Diğer şartları taşımakla birlikte sınava tabi unvan listesinde belirtilen kadroya atama şartlarını 

taşımayanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Misal: 8. Derecedeki bir memur öğrenim durumu 

itibarı ile ekonomistliğe uygun olsa da ilandaki kadro derecesi 3 ise atanamayacağından müracaatı 

kabul edilmeyecektir.) 

- Aday Memurlar Unvan Değişikliği Sınavına katılamaz. 

-Ayrıntılı bilgi için Tel: (0312) 207 55 35  

 

EK: Sınava tabi Unvan listesi (atama yapılacak kadrolar) 


