
 

 

 

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV TARİHİ, YERİ VE 
SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

“ Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”  ile “ Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümleri gereğince 
Üniversitemizde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları yapılacaktır. 

  

GÖREVDE YÜKSELME SINAV YERİ : Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi   
                                                                    1.Kat 205 No’lu Derslik  
 

GÖREVDE YÜKSELME SINAV TARİH VE SAATİ : 29 Eylül Cuma Saat : 15:00 

 
 
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV YERİ : Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi   
                                                                    1.Kat 205 No’lu Derslik  
 
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV TARİH VE SAATİ : 29 Eylül Cuma Saat : 15:00 

 

Sınavlara katılacak olan adayların sınav saatinden en az 20 (yirmi) dakika önce sınav 
salonunda olmaları gerekmektedir. 

 

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

a. Sınava girecek adaylar nüfus cüzdanı ve personel kimlik kartını yanlarında 
bulunduracaklardır. 
 

b. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında 4 seçenekli, toplam 50 (elli) 
adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir 
etkisi olmayacaktır. 
 

c. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dk. içerisinde sınava katılan adayların dışarı çıkması 
yasaktır. 

 



d. Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, tablet, kol ya da 
cep saati gibi bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, müsvedde kağıt, kitap, defter, 
sözlük vb. gibi araçlarla sınava girilmeyecektir. 

 
e. Unvan Değişikliği Sınavına (Harita, Elektronik, İnşaat, Elektrik) alanlarından girecek 

adayların yanlarında alanlarıyla ilgili ihtiyaca istinaden fonksiyonlu hesap makinası 
kullanılmasına izin verilecektir. 
 

f. Sınavda Adaylar yalnızca kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş ile sadece şeffaf şişe 
içerisinde su getirilebilecektir. 

 
g. Sınav için verilen toplam cevaplama süresi 90 dk.’dır. Cevaplamayı bitirip soru 

kitapçığı ve cevap kağıdınızı görevlilere teslim ettikten sonra sınav yoklama 
çizelgesini imzalamadan sınav salonundan çıkmayınız. 

 
h. Sınav evraklarını teslim ettikten sonra sınav salonunu terk eden kişiler kesinlikle 

tekrar salona alınmayacaktır. Ancak sınav esnasında sağlık nedenleri olursa gözetmen 
eşliğinde dışarı çıkabilecektir. 

 
i. Sınav süresince görevlilere soru sormak, konuşmak yasaktır. Ayrıca sınav sırasında 

arkadaşların birbiriyle konuşmaları, silgi, kalem vs. alışverişleri yasaktır. 
 

j. Sınav görevlileri uyarılarda bulunduklarında kesinlikle uyulacaktır. 
 

k. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren ve kopya çekilmesine 
yardım edenlerin kimlik bilgileri sınav salon tutanağına yazılarak sınavları geçersiz 
sayılacaktır. 

 
l. Soru ve cevap kağıtlarında doldurmanız gereken alanları mutlaka doldurunuz ve ilgili 

yere imzanızı atınız. 
 

m. Optik cevap kağıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde 
eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavın değerlendirilmesi mümkün 
olmayacaktır. 
 

n. Cevap kağıtlarında mutlaka kurşun kalem kullanmanız gerekmektedir. Cevaplar soru 
kitapçığına işaretlenip cevap kağıdına işaretleme yapılmadığı takdirde cevaplar 
geçersiz sayılacaktır. 

 
o. Soru kitapçıklarını sınav sonunda hiçbir sayfası eksik olmadan salon görevlilerine 

teslim etmeniz gerekmektedir. Eksik soru kitapçığı verenlerin de sınavları iptal 
edilecektir. 
 

p. Soru kitapçığında boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 
 

q. Soruları veya sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kağıdına yazıp bu kağıdı dışarı 
çıkarmanız yasaktır. 

 


