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Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Duyurusu
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 25 Nisan 2022 tarihinde Gaziantep Üniversitesince
gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavının tamamlanması üzerine,
Yönetmeliğin 13. maddesinde; yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen
kadro sayısının beş katına kadar adayın sözlü sınava alınacağı, son adayla aynı puana sahip olan
personelin tamamının da sözlü sınava alınacağı, ilgili personele sınav kurulunun her bir üyesi
tarafından;
A.
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel kültürü ve genel yeteneği,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirileceği, her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik
ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanının tespit edileceği, sözlü sınavda yüz üzerinden en az
yetmiş puan alanların sözlü sınavında başarılı sayılacağı, bu hükümler doğrultusunda;
B.
Sözlü sınavda;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinden her sorunun değeri 10 (on) puan olmak üzere 2 adet soru,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünden 20 (yirmi) puan,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğundan 20 (yirmi) puan,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığından 20 (yirmi) puan,
e) Genel kültürü ve genel yeteneğinden soru değeri 10 (on) puan olmak üzere 1 adet soru,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığından soru değeri 10 (on) puan olmak üzere 1 adet soru
sorulacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI
Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi
Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü
Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu
Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
Genel kültürü ve genel yeteneği
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
TOPLAM PUAN

TOPLAM
PUAN DEĞERİ

20 Puan
20 Puan
20 Puan
20 Puan
10 Puan
10 Puan
100 Puan

C.
a) Adaylar yukardaki belirlenen konularda 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilerek 70
(yetmiş) puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaklardır.
b) Görevde yükselme sınavında; yazılı sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış
(60) puan alanların; sözlü sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan
alanların, yani aritmetik ortalaması yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış beş (65) puan
olanlar başarılı kabul edilir.
c) Unvan Değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında “başarı
puan sıralaması” esas alınır. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla
olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu fazla olanlara öncelik
verilecektir.
d) Sözlü sınavda adaylara sorulan sorular ve adayların sorulara verdiği yanıtlar yazılı tutanak
altına alınacaktır.
Kurulumuz personeline yönelik yapılacak olan Unvan Değişikliği sözlü sınavının 03 Haziran
2022 tarihinde yapılmasına; sözlü sınav puanlarının sınav kurulunca tespit edilmesini müteakip
sınav sonuçlarının beş iş günü içinde ilan edilmesine; adaylar tarafından sınav sonuçlarına
ilişkin olarak beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebileceğine, itirazların on iş günü
içinde sınav kurulunca karara bağlanmasına Sınav Kurulu olarak oy birliği ile karar verilmiştir.
NOT
1- Bu duyuru sözlü sınavına girecek adaylar için tebligat yerine geçer, adaylara ayrıca bir

yazışma yapılmayacaktır.
2- Sözlü sınava girecek adaylar sınav salonuna girişte yanlarında çanta, cüzdan, her türlü saat,

cep telefonu, ses, görüntü, kayıt ve her türlü elektronik/mekanik cihazlar ile salona girmesine
izin verilmeyecektir.
3- Adaylar sınav yerinde yarım saat öncesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
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