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İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

   

Sayı : 21832280-902.03-89905 23/12/2013 

Konu : Unvan Değişikliği Sınavı  

     

 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca; Mühendis, Kimyager, Programcı, İstatistikçi, Teknisyen ve 

Tekniker unvanına yönelik unvan değişikliği sınavı açılması düşünülmektedir. 

 

1-) Unvan değişikliği sınavına son başvuru tarihi 06.01.2014 dür. 

 

2-) Kuruluşumuzda Mühendis, Kimyager, Programcı, İstatistikçi, Teknisyen ve Tekniker unvanına yönelik 

unvan değişikliği sınavına alınacaklarda aranacak şartlar ile ihtiyaç yerleri emir ekinde belirlenmiştir. 

 

3-) Mühendis, Kimyager, Programcı, İstatistikçi, Teknisyen ve Tekniker unvanına atanmak için, son başvuru 

tarihi itibariyle emir ekinde belirtilen atanma koşullarını taşıyan ve unvan değişikliği sınavına katılmak isteyen 

personel, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA BAŞVURU FORMU' nu eksiksiz olarak dolduracaktır. Formun eksik 

veya hatalı düzenlenmesinden doğacak sorumluluk formu dolduran personele aittir. 

 

4-) Son başvuru tarihi itibariyle emir ekinde belirtilen atanma koşullarını taşıyan ve unvan değişikliği sınavına 

katılmak isteyen personel başvurusunu, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA BAŞVURU FORMU' nu eksiksiz olarak 

doldurarak doğrudan TCDD Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 06330 Gar/ANKARA adresine 

şahsen veya posta ile yapacaktır. Posta yolu ile yapılacak müracaatlar, iadeli taahhütlü olacak ve postaya en son 

06.01.2014 tarihinde verilmiş olacaktır. Unvan değişikliği sınavının öğrenim ile kazanılan unvanlara yönelik olması 

nedeniyle sınava ilişkin öğrenim belgesinin bir fotokopisi (iş yeri amirine aslının aynı olduğu onaylatılacaktır) başvuru 

formuna eklenecektir. 

 

5-) Müracaatta bulunacak personel anılan unvanlardan yalnızca birine müracaat edebilecek, birden fazla 

unvana müracaat eden personelin talebi değerlendirilmeyecektir. 

 

6-) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Unvan 

değişikliği sınavı sonucunda atamaya hak kazanan personelin başarı sırasına göre tercihi doğrultusunda ilan edilen 

işyerlerinden birine ataması yapılacak olup bu personelin en az bir yıl süre ile eş durumu, sağlık durumu dahil nakil 

talebi kabul edilmeyecektir. 

 

7-) Unvan değişikliği sınavının yeri ve tarihi Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığınca ayrıca bildirilecektir.  

 

8-) Son başvuru tarihi itibariyle başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan belirlenen personelin sınavı geçersiz 

sayılacaktır. 

 

9-) Unvan değişikliği sınavında başarılı olanlardan, atama isteminden vazgeçen veya atama yerlerinde 

görevine başlamayanların atamaları ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları iptal edilecektir. 

 

10-) Emir aynı zamanda Kuruluşumuzun web sitesinde (www.tcdd.gov.tr) yayımlanmıştır. Emir işyeri 

amirlerince tüm personele mutlak suretle duyurulacaktır. Ayrıca; işyeri ilan panoları, giriş-çıkış kapıları, evamir defteri, 

sosyal tesisler ve personelin görebileceği diğer yerlere asılacaktır. 

 

Gereğini rica ederim. 

 

 Süleyman KARAMAN 

Genel Müdür 

 

EKLER : 
1- Aranacak Şartlar, Atama Yapılacak İşyerleri (2 sayfa) 

2- Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu 

 

DAĞITIM: 
U  

 


