
Marmara Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına İlişkin Duyuru 

Sözlü Sınavın Kapsamı: 

İlgili personel; 

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,  

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel kültürü ve genel yeteneği, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak 

personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. 

 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavında; adaylara yukarıdaki 6 (altı) madde de verilen özelikleri ölçmek 

amacıyla çeşitli sorular sorulacaktır. Sözlü sınavda sorulacak sorulara ilişkin değerlendirmeler aşağıda belirtilen şekilde 

uygulanacaktır. 

  Alan 
Soru  

Sayısı 

Puan  

Değeri 
Açıklama 

1 
Sınav konularına ilişkin bilgi 

düzeyi 
2 Soru 20 Puan 

Sınav konularına ilişkin her biri 10 (on) puan 

değerinde iki soru sorulacaktır. Toplam 20 (yir-

mi) puan üzerinden değerlendirilecektir. 

2 

Bir Konuyu Kavrayıp Özet-

leme, İfade Yeteneği ve 

Muhakeme Gücü 

1 Soru 60 Puan 

Adayların sorulan açık uçlu soruya ilişkin özgün, 

pratik ve uygulanabilir çözümlerini sunmaları, 

çözüm önerilerini sunma sırasında verilen konuya 

ilişkin özetleme yapmaları, bilgi ve becerileriyle 

muhakeme yapmaları beklenecektir. 

3 

Liyakati, temsil kabiliyeti, 

tutum ve davranışlarının 

göreve uygunluğu 

Adayların genel görünümleri, tutum ve davranış-

ları değerlendirilecektir. 

4 
Özgüveni, ikna kabiliyeti ve 

inandırıcılığı 

Bu alanda adaylara üst makamdaki kişileri, aynı 

düzeydeki makam ve diğer kişileri ikna kabiliyet-

leri, kendine özgü bakış açısı ile düşüncelerini 

açık ve net bir şekilde ifade edebilmeleri değer-

lendirilecektir. 

5 
Genel kültürü ve genel yete-

neği 
1 Soru  10 Puan 

Genel Kültür (Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık, 

Güncel Konular) alanlarından 10 (on) puan değe-

rinde bir soru sorulacaktır. 

6 
Bilimsel ve teknolojik geliş-

melere açıklığı 
1 Soru 10 Puan 

Teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmelere iliş-

kin on (on) puan değerinde bir soru sorulacaktır. 

  TOPLAM 5 soru 100 Puan   

Sözlü Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirilmesi: 

1. Sözlü sınavda adaylara sorulan sorular ve adayların sorulara verdiği yanıtlar kamera kaydı ile tutanak altına 

alınacaktır. 

2. Adaylara soruları cevaplama süresi olarak toplam 10 dakika verilecektir. 

3. Sınav Kurulu üyeleri dereceli puanlama anahtarında yer alan ölçütlere göre 100 (yüz) tam puan üzerinden 

değerlendirme yapacaktır. 

4. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak, personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. 

Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. 

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecektir. 

 

 


