
 

 

 

 

 

 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MÜRACAAT DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ile 

SINAV TARİHİ ve YERİ  

  

11.10.2021 tarihinde yayımlanan Görevde Yükselme Sınavı Müracaat Değerlendirme 

Sonuçları Ek’te duyurulmuştur. 

Görevde Yükselme Yazılı Sınavı “Sınav Kurulu Kararı” ile 13.01.2022 tarihinde 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinde Saat:16.00’da yapılacaktır. Sınıf oturum düzeni 

aday listeleri sınava yakın bir tarihte ayrıca duyurulacaktır. 

 

-Sınava katılacak olan adayların sınav saatinden en az 20 (yirmi) dakika önce sınav salonunda 

bulunmaları gerekmektedir. 

 

SINAVLA İLGİLİ HUSUSLAR ve UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

1. Sınava girecek adayların Covid-19 salgını sebebiyle, maske ve sosyal mesafe 

kurallarına uymaları gerekmektedir. Sınav için sınıflarda sosyal mesafe oturum düzeni 

sağlanacak olup, personel isim listesi oluşturulacaktır. Adaylar, oluşturulacak sınıf 

düzeni listesini kontrol ederek sınava girecektir. 

 

2. Sınava girecek adaylardan sınav tarihinde Covid-19 testi pozitif olan veya temaslı 

olarak karantinaya alınanların rapor bilgilerinin, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla 

Sınav Kuruluna iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına ivedilikle bildirilmesi 

gerekmektedir.  

 

3. Adaylar sınava gelirken T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı ile kurum kimliğini 

getireceklerdir. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin tespit 

edilmesi halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılacaktır. Her iki 

kişi hakkında da Kanuni işlem yapılacaktır. 



 

 

4. Sınavın ilk 15 dakikası içerisinde sınava katılan adayların dışarı çıkması yasaktır.  

 

5. 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. 

 

6. Sınavda adaylar yalnızca kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve şeffaf şişe içerisinde su 

getirilebilecektir. 

 

7. Görevde Yükselme Sınavı; sınav konuları müfredatında tek oturum halinde yazılı test 

usulünde yapılacaktır. Sınavda 50 soru sorulacak olup, sınav için verilen toplam 

cevaplama süresi 60 dk.’dır. Her soru 2 puan değerinde olacaktır. Cevaplamayı bitirip 

soru kitapçığı ve cevap kağıdınızı görevlilere teslim ettikten sonra sınav yoklama 

çizelgesini imzalamadan sınav salonundan çıkmayınız. Sınav soru ve cevapları 

elektronik ortamda yayımlanmayacaktır. 

 

8. Görevde Yükselme Yazılı Sınavı için; 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 ( altmış) 

puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. 

 

9. Sınavın değerlendirilmesi doğru cevaplar üzerinden yapılacak olup, yanlış cevaplar 

sınav sonucuna etki etmeyecektir.  

 

10. Sınavda hatalı soru tespit edilmesi neticesinde hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit 

şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır. 

 

11. Sınav evraklarını teslim ettikten sonra sınav salonunu terk eden adaylar tekrar salona 

alınmayacaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan aday tekrar 

sınav salonuna alınmayacaktır. 

 

12. Sınav süresince görevlilere soru sormak, konuşmak yasak olup, ayrıca sınav sırasında 

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

 

13. Sınav görevlileri uyarıda bulunduğunda kesinlikle uyulacaktır. Aksi taktirde aday veya 

adaylar hakkında işlem yapılacaktır. 

 

14. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren veya kopya çekilmesine 

yardım edenlerin kimlik bilgileri sınav salon tutanağına yazılarak sınavları geçersiz 

sayılacaktır. 

 

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

yere imzanızı atınız. 

 

16. Cevap kağıtlarında mutlaka kurşun kalem kullanmanız gerekmektedir. Cevaplar, cevap 

kağıdına işaretleme (kodlama) yapılmadığı takdirde cevaplar geçersiz sayılacaktır. 



 

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

teslim etmeniz gerekmektedir. Eksik soru kitapçığı verenlerin de sınavları iptal 

edilecektir. 

 

18. Cevap kağıdı ile soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir 

eksik veya yanlış tespit edilmesi halinde sınavınız değerlendirilemeyecektir. 

 

19. Soru kitapçığında boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 

 

20. Soruları veya sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kağıda yazıp bu kağıdı dışarı 

çıkarmanız yasaktır. 

 

 

 

 

 

 


