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Tarım  ve  Orman  Bakanlığı  Personeli  Görevde  Yükselme  ve  Unvan  Değişikliği  Yönetmeliği
hükümlerine göre Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi
olarak görev yapan personelin en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan
unvanlara  ilişkin görevlere atanmalarını  teminen,  ihtiyaç duyulan ve boş bulunan kadrolar  için Unvan
Değişikliği Sınavı açılması Bakanlık Makamının 18.06.2021 tarih ve E-91402220-774.99-1618521 sayılı
Olur'u ile uygun görülmüştür.

Unvan değişikliği sınavı Bakanlığımız ile Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKUZEF) Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) arasında yapılan protokole göre Ankara Üniversitesince
gerçekleştirilecektir. Yapılacak yazılı sınavda 60 (Altmış) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacak
olup Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Bu kapsamda;
1-  Unvan Değişikliği  Sınavına  katılacak  adayların  sınava  katılma  şartlarını  son  başvuru  tarihi

itibarıyla  taşımaları  gerekmekte  olup  müracaatlarda  kişi  beyanı  esas  alınacaktır.  Söz  konusu  sınava
başvuracak personelin, başvuru  işlemlerinde mezun olduğu program veya bölümler  için  tereddüt hasıl
olduğu durumlarda, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığından alınacak görüş
doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

2-  Sınav  açılan  kadro  unvanları  ve  sayıları  (Ek-1)'deki  listede,  kadro  unvan  ve  branşları  ise
(Ek-2)'deki listede belirtilmiştir.

3- Unvan Değişikliği Sınavı başvuru şartları (Ek-3)'te açıklanmıştır. Aylıksız izinde bulunanlar da
dahil olmak üzere yasal izinlerini kullanmakta olan personelin başvuruda bulunması ve sınava katılması

 Aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar ve sınav için başvuruda bulunamazlar.mümkündür.
4- Sınav konularını da içeren ders notları 23/08/2021 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü internet

sitesi   'de yayınlanacaktır.http://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM
5- Unvan Değişikliği Sınavına başvurular  23/08/2021  tarihi  saat  10:00'da başlayıp,  16/09/2021

saat  18:00'a  kadar    adresinden  yapılacaktır.  Adaylar, https://pbys.tarimorman.gov.tr
  adresine  girdiğinde,  gerekli  açıklamaları  okuduktan  sonra  açıklamahttps://pbys.tarimorman.gov.tr

sayfasında yer alan linke tıklayarak tek bir unvan için başvuru yapacaklardır.
6-  Başvurularda  Diploma  veya  Mezuniyet  belgelerinin  e-devlet  üzerinden  alınması,  Avukat

kadrosuna başvuran adayların Avukatlık Ruhsatını, Programcı kadrosuna başvuracak adayların ise Millî
Eğitim Bakanlığından onaylı en az 400 saat programcı sertifikalarını ilgili Birim Amirlerine aslı gibidir
şeklinde onaylatarak taratıp sisteme eklemeleri zorunludur.

7- Adaylar, bilgisayar ortamındaki başvurularını  tamamladıktan sonra başvuru formunun 2 (iki)
nüsha  çıktısı  ile  diploma  ya  da  geçici  mezuniyet  belgesi  fotokopisini,  Avukat  kadrosuna  başvuran
adayların  Avukatlık  Ruhsatını  ve  Programcı  kadrosuna  başvuracak  adayların  ise  Millî  Eğitim
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Adem DİNÇ
Bakan a.

Personel Genel Müdürü

Bakanlığından onaylı en az 400 saat programcı sertifikalarının suretini alarak bir  suretini kendilerinde
muhafaza  edeceklerdir.  Adaylar  diğer  sureti  taşrada  İl Müdürlükleri,  Kuruluş Müdürlükleri  ve  Bölge
Müdürlüklerinde, Merkezde ise görev yaptıkları birimin personel birimine teslim edecek olup bu birimler
tarafında muhafaza edilecektir. 17/09/2021 tarihinde   adresinde ilgili birimhttps://pbys.tarimorman.gov.tr
amirleri  için,  sınava  hangi  personelin  hangi  unvana  başvuru  yaptığını  görebilecekleri  bir  sayfa
oluşturulacaktır.

8- Adaylarca  eksik  veya  yanlış  doldurulan  başvuru  formları  ile  son müracaat  tarihinden  sonra
talep edilen başvurular Genel Müdürlükçe işleme alınmayacaktır.

9-  Başvuru  süresi  sona  erdikten  sonra,  adayların  başvuru  evrakları  Genel  Müdürlüğümüz
tarafından  incelenerek,  sınava  katılacakların  listesi  20/09/2021  tarihinde 

   adresinde yayınlanacaktır. Başvuru yapmasına rağmen listedehttp://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM
adı  olmayan  adaylar  20/09/2021–24/09/2021  tarihler  arasında  Personel  Genel  Müdürlüğüne  itiraz
edebileceklerdir.

10- Sınava girecek engelli personelimizin, başvuru sırasında engel durumlarını ve sınav sırasında
tedbir alınmasını gerektiren koşulları belirtmeleri halinde personelle ilgili bilgiler sınavı gerçekleştirecek
olan  Ankara  Üniversitesi  Açık  ve  Uzaktan  Eğitim  Fakültesi  (ANKUZEF)  Sınav  Yönetim  Merkezi
(ASYM)'ne bildirilecektir.

11-  Sınava  girecek  adaylardan  başvuru  sırasında  en  az  sınav  tarihine  kadar  geçerli HES  kodu
istenecektir.

12- Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü Saat:10:30'da Ankara'da yüz
yüze  yapılacak  olup,  sınavla  ilgili  diğer  hususlar      adresindenhttp://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM
duyurulacaktır.

13- Yazılı  talepleri  halinde Unvan Değişikliği  Sınavına  katılacakların  sınav  günü  dahil  olmak
üzere sınavdan bir gün önce ve bir gün sonra  idari  izinli  sayılacaktır. Sınav  işlemleri  ile  ilgili adaylar
tarafından  karşılanacak  olan  sınav  harcı  ve  sınav  sonuçlarına  itiraz  harcı  dışında Bakanlık  tarafından
yapılacak  harcama  ve  ödemelerin  ilgili  harcama  kaleminden  personelin  kendi  Birimi  tarafından
yapılacaktır.

14-  Yazılı  sınavı  kazanan  adayların  sözlü  sınav  yerleri  ve  tarihleri  Unvan  Değişikliği  Sınav
Kurulu tarafından tespit edilerek   adresinden duyurulacak olup,http://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM
ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

15-  Atama  işlemine  ilişkin  hususlar  daha  sonra  ilanen  duyurulacaktır.  Ancak,  yazılı  ve  sözlü
sınavda başarılı olanlardan atanma şartlarını taşımadıkları anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar atanma
şartlarını  kaybedenlerin  sınavları  geçersiz  sayılarak  atamaları  yapılmayacak,  atama yapılmış  olsa  dahi
atamaları iptal edilecektir.

16- Unvan Değişikliği Sınavı hakkında bu genelgede hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum
ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Tarım
ve  Orman  Bakanlığı  Personeli  Görevde  Yükselme  ve  Unvan  Değişikliği  Yönetmeliği  hükümleri
doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Bilgilerinizi, gereğini ve ilgililere tebliğini arz/rica ederim.
 

 

Ek:
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1 - Ek-1 Kadro Sayıları (1 Sayfa)
2 - Ek-2 Kadro Unvan ve Branşları (6 Sayfa)
3 - Ek-3 Başvuru Şartları (3 Sayfa)

 
Dağıtım:

Bakan Yardımcılığı (Sn Akif ÖZKALDI)na
Bakan Yardımcılığı (Sn Ayşe Ayşin IŞIKGECE)na
Bakan Yardımcılığı (Sn Fatih METİN)na
Bakan Yardımcılığı (Sn Mehmet Hadi TUNÇ)na
Hizmet Birimlerine
15 Bölge Müdürlüğüne
81 İl Müdürlüğüne
156 Merkeze Doğrudan Bağlı Kuruluş Müdürlüğüne
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