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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  

Personel Genel Müdürlüğü  

Sayı  25308947-902.03-E.3500  12/03/2018  

Konu .  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı  

  

DAĞITIM YERLERİNE  

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için 22/01/2018 tarihli Bakan Onayı 

ile Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yapılmasına karar verilmiştir.  

Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

arasında imzalanan protokol hükümleri gereğince 2018 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 

21 Nisan 2018 tarihinde saat 10:00' da Ankara 'da gerçekleştirilecektir.  

Milli Eğitim Bakanlığı ölçme, DeğerIendirme ve Sınav Hizmetlerı Genel Müdürlüğü tarafından 

bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanacak sınav yeri ve zamanı. sınav ücreti. bu ücretin ne zaman ve nasıl 

yatırılacağı. sınav başvuru tarihi. unvan bazlı ders konu baslıkları ile bu konu baslıklarına ilişkin soru 

dağılımı ve diğer hususlara ilişkin bilgilerin yer aldığı "Sınav Uygulama Duyurusu” anılan Genel 

Müdürlük tarafından 12/03/2018 tarihindewww.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.  

Söz konusu sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav ücreti olarak KDV dahil 160 TL'yi (yüzaltmış Türk  

Lirası), MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi'nin T.C. Ziraat Bankası, 

Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat 

Programı” aracılığı ile 26/03/2018 - 04/04/2018 tarihleri arasında yatıracaklardır. Sınav başvuru ücreti 

yatırıldıktan sonra adaylar tarafından sınav başvuruları anılan tarihler arasında http://www.meb.gov.tr 

adresinden elektronik ortamda yapılacak olup, süresi içerisinde başvuru ücretini yatırmayan ya da 

http://www.meb.gov.tr adresinden elektronik ortamda başvurusunu yapmayan adaylar sınava 

alınmayacaktır.  

Sınava katılacak adaylara ait fotoğraflı sınav giriş belgeleri ise 13/04/2018 tarihinde www.mcb.gov.tr 

internet adresinden yayımlanacak olup, adaylar bu tarihten sonra bahse konu sınav giriş belgelerini 

http://www.meb.gov.tr internet adresinden temin edebileceklerdir.  

Ayrıca, anılan protokolün "5.2-Sınav uygulaması” başlıklı bölümünün 5.2.2 numaralı maddesinde; "Adaylar 

sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden 

birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik karlı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile 

gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava 

alınmayacaktır. " hükmü yer  

almaktadır.  

Bilgi ve gereği ile konu ile ilgili olarak adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli 

duyurunun iliniz/biriminiz personeline yapılması hususunda azami hassasiyetin gösterilmesini önemle rica 

ederim.            

  

Bilal ŞENTÜRK   

      Bakan a.  

              Genel Müdür  

DAĞITIM :  

Merkez Birimlerine 81 İl   

Valiliğine  

Per.gn.md.şb.md.lcrine  


