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OL<;ME, SE<;ME VE YERLE~TiRME MERKEZi BA~KANLIGI

SaYI : B.30.2.0SM.0.12.00.00/402/13424
Konu : 2011 Universitelerdeki idari Personel i<;in

Gorevde Yiikselrne Smavi (UGYS)

ilgi: a) 30/0512011 tarihli ve B.30.2.6sM.0.12.00.00/402/07850 saylh yazlrnlz.~ ?c j'~ .•..• q ,

b) 18/0812011 tarihli ve B.30.2.HAC.0.71.06.00-774.05-041319 sayl11yazmlZ. - r~> \

Yiiksekogretirn Ust Kurulu~lan ile Yiiksekogretirn Kurumlan Personeli Gorevde
Yiikselrne ve Unvan Degi~ikligi Yonetrneligi'nin 17. rnaddesine gore Merkezirnizce talep edilen
her iiniversite i<;inbaglrnslz olarak yapllrnakta olan gorevde yiikselrne smavlannm, 2011 yllmdan
itibaren birle~tirilerek yl1da bir kez uygulanacagl ilgi a) yazlrnlz ile RektOrliigiiniize bildirilrni~ ve
ekinde talep eden iiniversitelerin irnzalamalan i<;inprotokol ornegi gonderilrni~ti.

ilgi b) yazmlzla irnzalayarak gonderdi~niz protokoliin irnzalar tarnarnlanml~ halinin bir
ornegi ekte RektOrliigiiniize gonderilrnektedl'i

Protokoliin 3. rnaddesi geregi, RektOrliigiiniizce ba~vurusu kabul edilen adaylann
cepheden, adaYI kolayhkla tallltabilecek nitelikte olan fotograflanllln T.e. Kirnlik Nurnaralan ile
isirnlendirilrni~ olarak elektronik ortamda (250x360 piksel boyutunda ve jpg uzantlh dosyalar
ha.linde); aynca, T.C. Kirnlik Numarasl, ad ve soyadl, ba~vurdugu kadro unvanl, smav rnerkezi
elektronik ortamda (xls/xlsx formatmda) en ge<; 8 Eyliil 2011 tarihine kadar OSYM'ye
gonderilrni~ olrnasl gerekrnektedir.

Smav sorulan, Devlet Personel Ba~kanhgl Gorevde Yiikselrne Egitirni Ders Notlan'ndan
(17. Bask!, Haziran 2011) ve istanbul Universitesi'nin Universitelerin Gorevde Yiikselme Egitirni
Alan Bilgisi EI Kitabl'ndan (8. Baskl, Haziran 2011) hazlrlanacaktlr. Universitelerin Gorevde
Yiikselrne Egitirni Alan Bilgisi El Kitabl istanbul Universitesi'nin internet sayfasmda
bulunmaktadlr.

Prof. Dr. Ali DEMiR

OSYM Ba~kalll

6SYM Ba~kan"gl 06538 Bilkent /ANKARA
Tel : (3 12) 298 80 00 Fax: (312) 266 43 30

Aynntdl Bilgi: S. GUrer
Elektronik Ag: www.osym.goY.tr

http://www.osym.goY.tr


Bu pratokol, Hacettepe Universitesi Rektbrlugu ile Ol9me, Se9me ve Yerle~tirme
Merkezi Ba~kanllgl (OSYM) arasmda Yuksekbgretim Ust Kurulu~lan ile
Yuksekbgretim Kurumlan Personeli Gbrevde Yukselme ve Unvan Degi~ikligi
Ybnetmeligi geregince universitelerdeki idari personelin gbrevde yukselme smavmm
OSYM tarafmdan yapilmasma ili~kin esaslan belirlemek uzere kar~lllkll olarak
duzenlenmi~tir.

1. ¢SYM 9all~malannda smavm adl "2011 Oniversitelerdeki idari Personel
Ic;;in Gorevde Yukselme Smavl", klsa adl ise "2011-0GYS olarak
ku lIanIlacakti r.

2. Smav 16 Ekim 2011 Pazar gunu yapllacaktlr. Smav merkezleri, slr).av talep
eden universitelerin bulundugu ildeki toplam aday saylsma gbre OSYM'ce
belirlenecektir. Smav saat 09.30'da ba~layacak ve iki saat surecektir.

3. Smavm ilanl ve smava girecek adaylann ba~vurularmm kabul edilmesi i~lemleri
rektbrluk tarafmdan yapilacaktlr. Rektbrluk, ba~vurusu kabul edilen adaylann
cepheden, adayl kolayllkla tanltabilecek nitelikte olan fotograflannl T.C. Kimlik
Numaralan ile isimlendirilmi~ olarak elektronik ortamda (250x360 piksel
boyutunda ve jpg uzantlll dosyalar halinde); aynca, T.C. Kimlik Numarasl, ad ve
soyadl, ba~vurdugu kadra unvanl, sm.av merkezi elektronik ortamda, xls/xlsx
formatmda ve 5 EylUl 2011 7 tarihinde OSYM'ye vermi~ olacaktlr.

4. Smav organizasyonu ve smavm uygulanmasl tamamen OSYM'nin
sorumlulugunda gergekle~tirilecektir. Bina Smav Sorumlulan, Bina Ybne~!cileri,
Bina Ybneticisi Yardlmcilar!) Salon Ba~kanlan, Gbzetmenler, OSYM
Temsilcileri ile diger gbrevliler OSYM tarafmdan atanacaktlr.

5. Adaylar, smava girecekleri yer bilgisini gbst~ren Smava Giri~ Belgesi'ni, 10
Ekim 2011 gunu saat 14.00'ten itibaren OSYM'nin http://ais.osym.qov.tr
internet adresinden T.C. Kimlik Numarasl ve aday ~ifresi girerek edinecektir.
Adaylar ~ifrelerini, ba~vuru merkezlerine jOrtabgretim Kurumu Mudurlukleri,
OSYM Smav Merkezi Ybneticilikleri ve OSYry1 Buralan) ~ahsen ba~vurarak
ucreti kar~i1lgl alacaklardlr. Aynntill bilgi OSYM'nin internet sayfasmda
bulunmaktadlr. Smava Giri~ Belgesi uzerinde adaym smava girecegi merkez,
bina, salon bilgileri ile adaym fotografl bulunacaktlr. Adaylar smava, internetten
edinecekleri Smava Giri~ Belgesi ve bzel kimlik belgesi (Yalnlz nufus cuzdanl
veya pasaport bzel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Nufus cuzdanmda
T.C. Kimlik Numarasl ve fotograf bulunmalldlr.) ile gelecektir. Smav i9in gerekli
olan iki adet kur~unkC?lem, silgi, kalemtlra~, pegete ve ~eker her actaya soru
kitap91g1 ile birlikte OSYM tarafmdan verilecektir. Tum ad.aylar OSYM'nin
internet sitesinde yaylmlanan "Smav Uygulamalanna Ili~kin Guvenlik
Tedbirleri"ne uymak zorundadlr.

6. Rektbrluk smava girecek idari personele, Ba)ibakanllk Devlet Personel
I?a)'kanllgmm hazlrladlgl "Gbr~vde Yukselme Egitlmi Ders Not/an" ile istanbul
Unlversitesinin yaylmladlgl "Universitelerin Gbrevde Yukselme Egitimi-Alan
Bi!gisi EI Kitabl"na gbre egitim verecektir.

7. Smavda ~.daylara, "Gbrevde Yukselme Egitimi Ders Notlanndan haZirlanan 40
soru ile "Universitelerin Gbrevde Yukselme Egitimi-Alan Bilgisi EI Kitabl"ndan
haZirlanan 60 soru sorulacaktlr.

8. Sinava gir~cek adaylar i9in yeteri kadar test ve cevap kagldmm haZirlanmasl
ve baslml OSYM tarafmdan gergekle~tirilecektir.

9. Slnavda uygulanacak test/erin telif haklan OSYM'ye ait o/acaktlr.
10. Adaylar, testteki sorularla ilgili cevaplannl opt.i.k okumaya elveri~li cevap

kagltlarma i~aretleyecekler, cevap kagltlan OSYM'de optik okuyucuyla
okunacak ve bilgisayarla degerlendirilecektir. Degerlendirme dogru cevap
say/sl uzerinden yapllacak, yanll~ cevaplar dikkate almmayacaktlr. Testteki
sorulardan herhangi biri, bi9imsel veya bilimsel bir nedenle "gegersiz" saylldlgl

http://ais.osym.qov.tr


takdirde bu soru, tum adaylar igin dogru yanltlanml~ kabul edilecektir. Dogru
cevap saylsl, adaym puanl olacaktlr.

11. Smav sonuglarl, tum adaylar igin dogru-yanll~ saYllarlnl da gosterecek ~ekilde,
puan slrasmda elektronik ortamda, smavi t~kip eden 20 gun igerisinde
Rektorluge verilmi~ olacaktlr. Smav sonuglarl OSYM internet sayfasmda ilan
edilecek, adaylarln ~dresine smav sonug belgesi gonderilmeyecektir. Adaylar
smav sonuglarlnl, OSYM'nin http://sonuc.osym.qov.trinternet adresinden
T.C. kimlik numaralarl ve aday ~ifreleri ile ogrenebileceklerdir.

12. Adaylar smav sonuglarlna ili~kin itirazlarlnl, ..sonuglarln internette aglklanma
tarihinden itibaren en geg 10 gun igerisinde OSYM'nin internet sayfasmda yer
~Ian "Adaylar Tarafmdan ..Dilekge Gonderilmesi" konulu duyuruyu dikkate alarak
OSYM'ye yapacaktlr. OSYM suresi iginde yapllan itirazlarl inceleyecek,
sonuglarlnl adaylara ve gerektiginde ilgili kuruma 10 gun igerisinde posta ile
bildirecektir.

Suresi gegtikten sonra yapllan itirazlar ile uzerinde adaym T.C. Kimlik Numarasl,
adresi, evrak referans numarasl vb. bilgiler yazlll olmayan, imzalanmaml~
dilekgeler i~leme almmayacaktlr.

Smavlarda kullanllan soru kitapglklarl, smav sonuglarlnm ilanmdan bir yll sonra,
cevap kagltlarl ise iki yll sonra imha edilebilir. Merkezimizde bulunan her turlu
slnav evrakmm asll, yargl organlarlnm aksi kararlarl olmadlkga, aday dahil higbir
ki~i ya da kuruma gosterllmez veya verilmez.

13. Slnavda adaylarln uxmasl gereken kurallar, aday ~ifresinin edinilmesi,
uygulanacak testin igerlgi ile ilgili bilgi ve degerlendirme yontemi, itirazlara ili~kin
aglklamalar rektdrluk taraflndan slnava ba~vuru igin verilecek duyuruda yer
alacaktlr.

14. Oniversitelerin Gorevde Yukselme Slnav Kurulu, slnava girecek adaylarln
ba~vuru ucretini kendileri nakit olarak toplayacaklardlr. Toplanan .. paranln
%10'unu smavla ilgili harcamalarda kullanacaklar, %90'ml ise OSYM'nin
TR7800001 001 00000350601 001 no'lu hesablna 5 Eylul 2011 tarihinde defaten
yatlracaklarq.lr. Kurumlar yatlrdlklarl para kar~lIlgl bankadan alacaklarl dekontun
fotokopisini OSYM'ye gonderecekleri yazlya ekleyeceklerdir.

15. OSYM'nin istegi dl~lnda bir nedenle slnav iptal edildigi takdirde, Rektorluk iptal
tarihine kadar OSyM taraflndan bu slnavla ilgili olarak yapllan tum harcamalarl
ve yasal giderleri OSYM'nin hesablna yatlrmayl kabul eder.

16. Bu protokolle ilgili ihtilaflarln gozumunde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

17. Bu protokol 26 Agustos 2011 tarihinde iki nusha olarak duzenlenmi~tir.

Olgme, Segme ve Yerle~tirme Merkezi
Ba~kanllgl

Prof. r. Ii DEMiR
Ba~kan

http://sonuc.osym.qov.trinternet


2011 UNivERSiTELERDEKi iDARi PERSONEL i<;iN
GOREVDE YUKSELME SINA VI (UGYS)

A<;IKLAMALAR

Merkezimizce 16 Ekim 2011 tarihinde yapJ1acak 2011 Gorevde Yukselme Sl11aVI(2011-
UGYS) ile ilgili olarak Rektorluklerden gelen bilgiler dogrultusunda tereddut edilen ve
tekrar vurgulanmasl gereken konular a~aglda belirtilmi~tir:

1. Sl11avdayoktan seymeli sorulardan olu~an bir test uygulanacaktlr.

2. Sl11avda a9aylara, "Gorevde Yukselme Egitimi Ders otlan"ndan hazlflanan 40
soru ile "Universitelerin Gorevde 'yukselme Egitimi-Alan Bilgisi El Kitabl"ndan
hazlrlanan 60 soru sorulacaktlf. Iki kitabm tumunden soru hazlrIanabilecektir.
Ancak kitaplarda yer alan Cetvellerden soru hazlflanmayacaktlr.

3. istanbul Universitesince hazlrlanan "Universitelerin Gorevde Yukselme Egitimi-
Alan Bilgisi El Kitabl'na
http://www.istanbu1.edu.tr/duyurular/20 II /20 11.Gorevde. Yukselme.Alan.B ilgisi.
E1.Kitabi.pdf adresinden ula~J1abilir.

4. Sorular Sl11avagiren tum adaylar iyin aY11lolacak, kadro unvanma gore soru
hazlrlanmayacaktlf.

5. Smava girecek adaylarm bilgisi Pr.otokolde 5 Eylul 2011 tarihi belirtilmekle
beraber 8 EylUl 2011 tarihine kadar OSYM'ye (CD ile ) verilebilecektir.

6. Adaylardan toplanan ba~vuru ucretinin (35 TL) %90'1 OSYM'nin T.e. Merkez
Bankasl Ankara Subesindeki TR 780000100100000350601001 no'lu hesabma
(Protokolde 5 EylUl 2011 tarihi belirtilmekle beraber) 8 EylUl 2011 tarihine kadar
yatmlabilecektir. Banka dekontunun fotokopisi OSYM'ye gonderilecek yaZlya
eklenmelidir.

OSYM BASKANLIGI

http://www.istanbu1.edu.tr/duyurular/20


T.e.
OL<;ME, SE<;ME VE YERLE1>TiRME MERKEzi BA1>KANLIGI

Say! : B.30.2.0SM.0. 12.00.001402/1441 5
Konu : 2011 Universitelerdeki idari Personel iyin

Gorevde Yiikselrne Sll1av! (UGYS)

ilgi yaznTI1Zekinde gonderilen "A<;IKLAMALAR" rnetninin 4. rnaddesi a~agldaki ~ekilde
yeniden dilzenlenrni~tir.

Gorevde Yilkselrne Egitirni Ders Notlan'ndan hazlrlanan 40 soru Sll1avagiren tilrn adaylar
iyin aym olacak, Universitelerin Gorevde Yilkselrne Egitirni-Alan Bilgisi El Kitabl'ndan
hazlrlanan 60 soru ise Sll1avaba~vuran adaylarll1 kadro unvanlarll1a bagh olarak zorluk derecesine
gore gruplandmlabilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof Dr. Ali DEMiR

OSYM Ba~kam

DAGITIM
Protokol imzalanan Oniversite Rektorlilklerine

OSYM Ba~kanlIgl 06538 Bilkent /ANKARA
Tel :(312)2988000 Fax: (312)2664330

AyrmtllI Bilgi: S. Giller
Elektronik Ag: www.osyrn.gov.tr

http://www.osyrn.gov.tr


T.C.

OL<:=ME~SE(::ME VE YERLESTiRME MERKEZ! BA~I(Ar JU:Gr

Sayl : B.30.2.6sM.O.12 00.00/402/1 0063
Konu : 2011 Universitelerdeki idari Personel ir;in

Gorevde Yukselme Smavl CUGYS)

ilgi: 30/05/2011 tarihli ve B.30.2.0SM.0.12.00.00/402/07850 saylh yaznTIlz. :?\\ r )Q "'''''

MerkeZlmizce Hi E 'm 2011 tarihinde bir defada yapllacak Gorevde Ytikselme Smavl
(2011-UGYS) ile ilgili olarak Rektorltiklerden gel en bilgiler dogrultusunda iereddiit
edilen ve tekrar vurgulanmasl gereken konular a~aglda belirtiIl11i~tir.

).
Prof. Dr. Ali DEMiR

OSYM Ba~kam

1. ilgi yazlrnlz ekinde gonderilen Protokol sadece Merkezimizden smav talep eden Oniversite Rektorlukleri
tarafll1dan imzalanarak 6SYM'ye i1etilecektir. Gorevde Yukselme Sm3Vll11 kendi yapacak Universite
RektorI-ukleri ile bir Protokol yapllrnayacaktrr. SmaVll11 kendi yapacak Rekt5rlukler Protokol
gondem1ernelidir.

2. Oniversite Rektorliikleri Sll1ava girecek adaylann smav ucretini (35,00 TL) nakit olarak toplayacaklardrr.
Toplanan paranm %10'unu smavla ilgili harcamalarda kullanacaklar, %90'ml ise 6SYM'nin T.e. Merkez
Bankasl Ankara Subesindeki hesabma yatrracaklardrr.

3. Smav sadece gorevde ytikselrneyi kapsayacaktrr. Unvan degi~ikligi sma VI yapilmayacaktrr.

4. Smav yllda sadece bir defada talep eden tiim Dniversiteler i<;:inyapl1acaktrr. Bir yll i<;:inde farkl!
tarihlerde birden fazla smav yapllmasl soz konusu degildir. Rektorltikler farkh tarihlerde smav talep
etrnernel idirler.

5. ilgi yazlmlz ekinde gonderiJen Protokol 2011 yll! icindir. 2012 yI1mda tUrn Universite RektOrliiklerine
yeniden bir yazl ekinde Protokol gonderilecektir.

DAGITIM
Turn Devlet Universitesi RektOrlukleri

OSYM Ba~kanhgl 06538 Bilkent /ANKARA
Tel: (312) 298 80 00 Fax: (312) 266 4330

Aynnhl! Bilgi: S. Gurer
Elektronik Ag: www.osym.gov.tr

http://www.osym.gov.tr

