
T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ve GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 

1- SINAV TARİHİ  : 19 ŞUBAT 2016  

 

2- SINAV SAATİ  : 14.00  

 

3- SINAV YERİ   : ATATÜRK EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ 

 

4- BAŞVURU TARİHLERİ : 01 ARALIK 2015 / 15 ARALIK 2015 

 

  

5- Görevde Yükselme Sınavı’nda 100 soru sorulacak olup sınav süresi 150 dakika, Unvan 

Değişikliği Sınavı’nda 50 soru sorulacak olup sınav süresi 90 dakika olarak verilecektir.  

Değerlendirme yalnızca doğru cevaplar üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki 

etmeyecektir. Görevde Yükselme Sınavında her soru 1 puan değerinde; Unvan Değişikliği Sınavında 

her soru 2 puan değerinde olacaktır. Sınav 5 cevap seçenekli olarak çoktan seçmeli şeklinde olacaktır. 

Sınav soru ve cevapları elektronik ortamda yayımlanmayacaktır. 

 

 Görevde Yükselme Sınavı;  

Şube Müdürü için 60 puan,  

Şef için 70 puan,  

Memur için 70 puan,  

Şoför için 70 puan, 

Ayniyat Saymanı için 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.  

Sözlü Sınava (Şube Müdürü) katılacak adaylar için sınav sonuçları açıklandıktan sonra sınav tarihi 

ve saati ayrıca açıklanacaktır.  

 Unvan Değişikliği Sınavı;  

 Tekniker için 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.  
 

6- Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır.  

  

7- Sınava başvuracak adaylar, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları 

Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 2. Bendinde yer 

alan ‘’İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri 

taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda 

belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.’’ hükmü uyarınca sadece 1 kadroya başvuracaklardır. Birden 

fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvurularının tamamı geçersiz sayılacaktır.  

 

8- Sınav sonuçlarının açıklanması ve sonuçlara itiraz Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 

Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 12. 

maddesinin 4. bendinde belirtildiği şekilde uygulanacaktır.  

 

9- Adayların sınava cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, 

cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği 

bulunan cihazlarla hesap makinesi vb. yardımcı araçlar getirmeleri yasaktır. Adayların sınav sırasında 

kullanacakları kırtasiye malzemeleri (kalem, silgi, kalemtıraş) kurumumuz tarafından verilecektir.  

 

10-  Sınav duyuru tarihinden sonra kanun/yönetmeliklerde değişiklik olursa dikkate alınmayacak 

olup sınav soruları ilan tarihinde yürürlükte olan kanun/yönetmeliklere göre hazırlanacaktır. 


