
Sıra 

No
Adı Soyadı

Değerlendirme 

Sonucu

(Sınava 

girmesi)

Açıklama

1 Ramazan ARSLAN Uygun

2 Faysal HOMAN Uygun

3 Zekeriya KAPLAN Uygun

4 Fatih Mehmet AKSOY Uygun

5 Özgür BELLİCİ Uygun

6 Selma ÇELİK Uygun

7 Berivan BAYAR Uygun

8 Mehmet Kamil TEMEL Uygun

9 Ramazan Murat AYDIN Uygun

10 Hayat ÇULCU Uygun

11 Metin ÖZKAN Uygun

12 Barış BEK Uygun

13 Abdullah AKBULUT Uygun

14 Fehmi MUTLU Uygun

15 Münür EMRE Uygun

16 Adil BEKAR Uygun

17 İsmail AŞIK Uygun

18 Muhammed BİLİCİ Uygun

19 Ayşegül TERZİ Uygun

20 Taner ESEN Uygun

21 Yunus ADIYAMAN Uygun

22 Osman GÜLSEREN Uygun

23 Şevket KAYA Uygun

24 Hayrettin YAVUZ Uygun

25 Feruzan YILMAZ Uygun Değil

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. maddesinde geçen ".....5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara,

derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede belirtilen

öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro

derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla,bu dereceler karşılık

gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması mümkündür....." hükmü ve 76. maddesinde geçen

"...Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka

yerlerdeki kadrolara atanabilirler... "  hükmü nedeniyle

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

UNVAN DEĞİŞLİĞİ SINAVI BAŞVURU DEĞERLENDİRME LİSTESİ



26 İsmail BİRİNCİ Uygun Değil

1 . 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. maddesinde geçen ".....5 inci ve daha aşağı derecelerdeki

kadrolara, derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede

belirtilen öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek

kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla,bu dereceler

karşılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması mümkündür....." hükmü ve 76.

maddesinde geçen "...Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece

altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler..." hükmü nedeniyle

2. İlanda yayınlanan Başvurular Hakkında Genel Şartlar bölümündeki (İlan edilen kadrolardan; Genel Bütçeli

kadrolarda görev yapmakta olan idari personel Döner Sermaye Bütçeli kadrolara, Döner Sermaye Bütçeli

kadrolarda görev yapmakta olan idari personel Genel Bütçeli kadrolara başvuruda bulunamazlar.) şartı

nedeniyle

27 Hüseyin KESKİN Uygun Değil

Devlet Personel Başkanlığının17/06/2017 tarih ve 3634 sayılı görüşünde yer alan "...Mesleki veya teknik bir

öğrenimin devamı niteliğindeki daha üst bir öğrenimden mezun olanların, söz konusu üst öğrenimle

kazandıkları unvanlara ilişkin kadrolara başvuruda bulunmalarının mümkün bulunduğu; mesleki veya teknik

öğrenim niteliğinde olsun veya olmasın, daha alt öğrenime ilişkin unvanlara ilişkin kadrolara başvurulmasının

ise mümkün olmadığı; örneğin, öğrenimle "tekniker" unvanını ihraz eden bir personelin, üst öğrenim olarak

"İşletme Fakültesi"nden mezun olması durumunda "tekniker" kadrosuna başvurmasının mümkün olduğu; üst

öğrenim olarak "Mühendislik Fakültesi"nden mezun olması durumunda ise "tekniker" kadrosuna

başvurmasının mümkün bulunmadığı; bu bağlamda, daha önce öğrenimle "teknisyen" unvanını ihraz eden ve

daha sonra öğrenimle "tekniker" unvanını da kazanmış bulunan personelin, "teknisyen" unvanlı kadro için

başvuruda bulunmasının mümkün olmadığı ..." hükmü nedeniye

28 Ahmet ÖZUSTA Uygun Değil

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. maddesinde geçen ".....5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara,

derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede belirtilen

öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro

derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla,bu dereceler karşılık

gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması mümkündür....." hükmü ve 76. maddesinde geçen

"...Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka

yerlerdeki kadrolara atanabilirler... "  hükmü nedeniyle

29 Fırat YASTIMOĞLU Uygun Değil

1. İlanda yayınlanan Başvurular Hakkında Genel Şartlar bölümündeki (İlan edilen kadrolardan; Genel Bütçeli

kadrolarda görev yapmakta olan idari personel Döner Sermaye Bütçeli kadrolara, Döner Sermaye Bütçeli

kadrolarda görev yapmakta olan idari personel Genel Bütçeli kadrolara başvuruda bulunamazlar.) şartı

nedeniyle 2. İlanda yer alan öğrenim durumu şartını

taşımaması nedeniyle

30 Nurdan AYMAZ Uygun Değil

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. maddesinde geçen ".....5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara,

derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede belirtilen

öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro

derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla,bu dereceler karşılık

gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması mümkündür....." hükmü ve 76. maddesinde geçen

"...Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka

yerlerdeki kadrolara atanabilirler... "  hükmü nedeniyle



31 Bayram Ali YILDIZ Uygun Değil

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. maddesinde geçen ".....5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara,

derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede belirtilen

öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro

derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla,bu dereceler karşılık

gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması mümkündür....." hükmü ve 76. maddesinde geçen

"...Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka

yerlerdeki kadrolara atanabilirler... "  hükmü nedeniyle

32 Bilal YILMAZ Uygun Değil

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. maddesinde geçen ".....5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara,

derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede belirtilen

öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro

derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla,bu dereceler karşılık

gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması mümkündür....." hükmü ve 76. maddesinde geçen

"...Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka

yerlerdeki kadrolara atanabilirler... "  hükmü nedeniyle

33 Hakan GÜLER Uygun Değil

1. İlanda yayınlanan Başvurular Hakkında Genel Şartlar bölümündeki (İlan edilen kadrolardan; Genel Bütçeli

kadrolarda görev yapmakta olan idari personel Döner Sermaye Bütçeli kadrolara, Döner Sermaye Bütçeli

kadrolarda görev yapmakta olan idari personel Genel Bütçeli kadrolara başvuruda bulunamazlar.) şartı

nedeniyle 2. İlanda yer alan öğrenim durumu şartını

taşımaması nedeniyle


