
      

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI    

    

A. SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER    

1-Kurumumuzda Genel İdari Hizmetler Sınıfında boş bulunan 3 (üç) adet Müdür Yardımcısı 

ile 2 (iki) adet Memur kadrolarına atama yapılmak üzere Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında 

“Görevde Yükselme Sınavı” yapılacaktır.  

 

2-Görevde yükselme sınavı; yazılı ve sözlü sınavı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.    

    

B. SINAV TARİHİ VE YERİ    

1-Müdür Yardımcısı ile Memur kadroları için görevde yükselme yazılı sınavı 25/03/2023 

Cumartesi günü İstanbul’da yapılacaktır.    

    

C. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI    

1-Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için son başvuru tarihi itibarıyla;  

   a)  En az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak,    

b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt  

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,    

c) Şef ve basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadrolarında geçirilen toplam süre bakımından   

en az iki veya bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve sekreter 

kadrolarında geçirilen toplam süre bakımından en az sekiz yıl çalışmış olmak,  

 

2-Memur kadrosuna atanabilmek için son başvuru tarihi itibarıyla;  

     a) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,    

b) Dağıtıcı veya hizmetli kadrolarında en az 4 yıl çalışmış olmak,  

     3-Belirtilen hizmet sürelerinin en az altı ayının Kurumda geçmiş olması,    

    

Ç. SINAV BAŞVURUSU     

1-Başvurular 30 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp 03 Şubat 2023 Cuma 

günü saat 17.00’de sona erecektir.     

2-Başvurular personel tarafından Müdür Yardımcısı kadrosu için“Ek-1 Sınav Başvuru 

Formu”, Memur kadrosu için “Ek-2 Sınav Başvuru Formu”  doldurularak şahsen Kurumumuz 

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına (İnsan Kaynakları) yapılacaktır.    

      

      
        



3-Kurum personelinden son başvuru tarihi itibarıyla sınava başvuru şartlarını taşıyanlar, atama 

yapılacak kadrolardan sadece birine ilişkin sınava katılmak amacıyla Yönetim Hizmetleri Daire 

Başkanlığına başvuruda bulunabilir.    

4-Görevde yükselme sınavına katılma talebinde bulunan ve sınava katılma şartlarını taşıyan 

personele Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr) duyuru yapılacaktır.    

5-Görevde yükselme sınavına katılma talebinde bulunan ve sınava katılma şartlarını taşımayan 

personele yazılı bildirimde bulunulacaktır.    

6-Aylıksız izindekiler dâhil olmak üzere izinde bulunan Kurum personeli de görevde yükselme 

sınavına başvurabilir.    

7-Aday memur statüsündeki Kurum personeli ile diğer kurumların personeli görevde yükselme 

sınavına başvuruda bulunamaz.    

8-Süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.    

    

    

    

    

D. YAZILI SINAV VE KONULARI    

1-Müdür Yardımcısı ile Memur kadroları için görevde yükselme yazılı sınavı, “çoktan seçmeli  

(test usulü)” yapılacaktır. Kadrolar itibarıyla yazılı sınav konularına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.    

    

YAZILI SINAV KONULARI    

MÜDÜR YARDIMCISI KADROSU İÇİN     

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu     

(I Kısım, II Kısım, III Kısım ve IV Kısım)    

- 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi    

- 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme 

Kurumuna ilişkin hükümler)    

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu    

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu    

 (Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların tabi olduğu maddeler)    

- 6245 sayılı Harcırah Kanunu    

- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği    

- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Disiplin Amirleri 

Yönetmeliği    
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- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personeli Görevde    

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği    

- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik    

MEMUR KADROSU İÇİN     

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu     

(I Kısım, II Kısım, III Kısım ve IV Kısım)    

- 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi    

- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği    

- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Disiplin Amirleri 

Yönetmeliği    

2-Yazılı sınav, yalnızca sınav açılan kadro için geçerlidir ve sınavda başarılı sayılabilmek için 

yüz puan üzerinden en az altmış puan alınmış olması gerekmektedir.    

    

E. SÖZLÜ SINAV    

1-Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak 

üzere atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.  

2-Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınacaktır.    

         3-Sözlü sınavda ilgili personel, sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;    

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,    

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,    

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,    

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,    

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,    

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,    

yönlerinden değerlendirilir ve söz konusu yönler bakımından adaylara ayrı ayrı puan verilmek 

suretiyle sözlü sınav puanı belirlenir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, 

diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş 

olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.    

4-Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.    

5-Sözlü sınav tarihi ve yeri Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/)   

ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.    
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F. DEĞERLENDİRME    

1-Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle 

tespit edilir.   

2-Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst 

öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle 

en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.    

    

G. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ    

1-Sınav sonuçları Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr) 

duyurulacaktır.    

2-İlgililer, sonuçların duyurulması takip eden beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı 

olarak itiraz edebilir.     

3-İtiraz başvuruları, sınav komisyonu tarafından değerlendirilir ve itiraz sonuçları en geç on    

iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.    

    

H. DİĞER HUSUSLAR    

1-Sınavlara her ne sebeple olursa olsun girmeyenler o tarihteki sınava ilişkin haklarını 

kaybetmiş sayılır.     

2-Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına 

belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları 

geçersiz sayılır.    

3-Sınavda başarılı olanlardan atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları 

geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılanların ise atamaları iptal edilir.     

4-Sınavı kazanarak atanmaya hak kazanmış adaylardan atanma aşamasında haklarında 

herhangi bir ön inceleme veya soruşturma yapılanlar ön inceleme veya soruşturmanın atanmalarına 

engel teşkil etmeyecek şekilde sonuçlanmasına kadar atanamazlar.     

5-Görevden uzaklaştırılanların göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.    

    

İlan olunur.    

   

   

EK-1 Sınav Başvuru Formu  

EK-2 Sınav Başvuru Formu  
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