GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
SÖZLÜ SINAV UYGULAMA KILAVUZU

BİLGİLENDİRMELER

SÖZLÜ SINAV HAKKINDA BİLGİLENDİRMELER
1- Adaylar; başvuru sürecinde beyan ettikleri kurumsal mail adreslerine gönderilen anketi tamamladıkları tarihte
bahsi geçen mail adreslerine iletilmiş olan Sınav Giriş Belgesi kodu ve geçerli HES (Hayat Eve Sığar) kodunu
http://gsbnet.gsb.gov.tr adresi üzerinden Sınav Bilgisi başlığı altında ilgili alana yazarak Sözlü Sınav Giriş
Belgelerini görüntüleyebilecektir.
2- Beyan ettikleri e-posta adresine gönderilen anketi doldurmayan veya tamamlamayan adaylar Sınav Giriş
Belgesi kodu ve geçerli HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmadan Sözlü Sınav Giriş Belgelerine ulaşamayacaktır.
3- Adaylar; kendileri için belirlenen sözlü sınav tarihi ve saatinde sözlü sınava katılmakla yükümlüdür. Belirlenen
tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava
katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav
tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

SÖZLÜ SINAV HAKKINDA BİLGİLENDİRMELER
4- Adaylar, sözlü sınavda sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Yazılı Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
5- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların
aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
6- Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecektir.
Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
üst öğrenim mezuniyet notu fazla olanlara öncelik verilecektir.

UYARILAR

SÖZLÜ SINAVA GELİRKEN VE SÖZLÜ SINAV GÜNÜ
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Sözlü sınava katılım sağlamak için bulunduğunuz konumdan Bakanlık Merkez Yerleşkesine seyahatiniz
esnasında maske, mesafe, hijyen kurallarına özenle ve dikkatle riayet etmeniz gerekmektedir.
2- Covid-19 Tedbirleri kapsamında; Bakanlık Merkez Yerleşkesine gelecek kişilerin bina girişlerinde HES
(Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması konusunda güvenlik görevlilerine zorluk çıkarmamaları hususlarında
personelimizin gerekli özeni göstermesi önem arz etmektedir.
3- Bakanlık Merkez Yerleşkesine sözlü sınav için gelen adayların Bakanlık binası içinde ziyaret, görüşme vb.
durumlarla katlara çıkmaması hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAVA GELİRKEN VE SÖZLÜ SINAV GÜNÜ
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

4- Adaylar için belirlenen sözlü sınav tarihinden önce alınmış geçerli HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile binaya
girişleri yapılacaktır. Konferans salonuna giriş sırasında güvenlik görevlileri tarafından ateş ölçümü
gerçekleştirilecek, Geçerli HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmayan aday kesinlikle içeri alınmayacaktır.
5- Adaylar; sözlü sınav için belirlenen tarih ve saatte Bakanlık Merkez Yerleşkesi B2 katı Konferans salonunda
sosyal mesafe kurallarına uyarak katılım sıralarını bekleyecektir.
6- Adaylar; Sınav Giriş Belgesinde belirlenen sınav saatinden önce hiçbir mazeretle konferans salonuna
alınmayacaktır.

SÖZLÜ SINAVA GELİRKEN VE SÖZLÜ SINAV GÜNÜ
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

8- Adaylar sözlü sınava gelirken yanlarında T.C. Kimlik No yazılı Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Kartı (yeni kimlik), Süresi Geçerli Pasaport, Geçici Kimlik Belgesi (yeni kimlik çıkartmak için) gibi geçerli
kimlik belgelerinden herhangi birini yanında bulundurmak zorundadır.

MASKE, MESAFE, HİJYEN KURALLARINA
UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER
BAŞARILAR DİLERİZ

