
2018 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA BAŞVURUDA BULUNACAK 

ADAYLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU 

2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında yapılacak iş ve işlemlere 

ilişkin uygulamada birliğin sağlanması ve oluşabilecek bazı tereddütlerin giderilmesi amacıyla 

aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

1) Söz konusu modülün “Bitirilen En Üst Öğrenim Durumunun Derecesi” bölümü 

doldurulması zorunlu alan olup, diplomasında mezuniyet notu bulunmayan adayların, mezun 

oldukları üniversiteden aldıkları transkripti veya https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-

belgesi-sorgulama  internet adresi üzerinden temin edebilecekleri mezuniyet belgesini, Bakanlık 

merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü Sicil, Terfi ve Kıdem Şubesi Müdürlüğüne, taşra 

teşkilatında ise özlük dosyasının bulunduğu yerin birim sorumlusuna onaylatarak, 

diplomaları(onaylatılmış) ile birlikte modülün ilgili bölümüne yüklemeleri gerekmektedir. 

2) Daha önceden sistemde diplomaları yüklü bulunan adayların, sistemdeki diplomalarının 

çıktısını alarak, üniversiteden aldıkları transkript veya https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-

mezun-belgesi-sorgulama internet adresi üzerinden temin edebilecekleri mezuniyet belgesi ile 

birlikte sisteme yeniden yükleme yapmaları gerekmektedir. 

3) 2015 yılı GYUD sınavı kapsamında sistemde yüklü bulunan diplomalarının çıktısını almadan, 

üniversiteden aldıkları transkript veya https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-

sorgulama internet adresi üzerinden temin edebilecekleri mezuniyet belgesini sisteme yükleyen 

adayların, sisteme daha önceden yüklemiş oldukları diplomaları silindiğinden, başvuruda bulunacak 

adayların “GYUD Sınav Başvurularım” modülü üzerinden eski diplomalarını temin etmeleri 

gerekmektedir. 

4) 2018 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı kapsamında Mühendislik unvanına 

başvuruda bulunmak isteyen adaylardan, Teknoloji Fakültesinin ilgili mühendislik bölümünden mezun 

olan adayların, başvurularının Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 09/07/2014 tarihli ve 4407 sayılı 

yazısına istinaden, genel başvuru şartlarının taşınması kaydıyla kabul edilmesi gerekmektedir. 

5) 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 50 inci maddesiyle 3795 sayılı “Bazı Lise Okul ve 

Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun”un 3 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan 

“a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına, "teknisyen".. 

unvanı verilir” ibaresi, “Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar 

ile denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren 

ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara 

“teknisyen”… unvanı verilir.” şeklinde değiştirilmiş olup, söz konusu hükme istinaden, endüstri 

meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunları yanında diğer meslek lisesi mezunu (ticaret 

meslek lisesi ve sağlık meslek lisesi gibi) Bakanlık personelinin de Teknisyen unvanına ilişkin 

başvurularının genel başvuru şartlarının taşınması kaydıyla kabul edilmesi gerekmektedir. 
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