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BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI 
 

 

 “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve 

Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca Rektörlük Makamının 03/07/2019 tarih ve 12761 sayılı Rektörlük 

onayı ile aşağıda belirlenen Mühendis kadrosuna unvan değişikliği sınavı ile atama yapılacaktır. 

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ KADROLAR 

Sınıfı Unvanı Birimi K/D Adet Aranan Nitelikler 
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1-İlan edilen kadrolar için belirtilen başvuru süresinin 
son günü itibariyle Yükseköğretim Üst Kuruluşları 
Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8inci ve 9uncu 
maddelerindeki şartları taşıyor olmak. 
2-Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümünden mezun 

olmak. 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN ESASLAR: 

  

1- Şartları taşıyan adaylar; birim ve derece belirtmeden başvuru formunu (Ek-2) kapalı zarf 

içerisinde dilekçe (Ek-1) ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına elden teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

2- Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta 

olanlar da sınava katılabilirler. 

3-İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ve aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda 

bulunamazlar. 

4-Aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listesi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.  

5-Yazılı sınavda ekte belirtilen konu başlıklarından sorular sorulur. Sınavda yüz üzerinden en az 

altmış (60/100) puan alanlar başarılı sayılırlar.  

6-Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına 

kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.  

7- İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından; 

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.              

8- Sözlü sınav puanı, her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir. 

Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş (70/100)  puan alan başarılı sayılır. 

9- Unvan değişikliği sınavında yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak 

suretiyle yüz puan üzerinden en az yetmiş (70/100) puan alan başarılı sayılır.  

10- Başarı listesi Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir.  

11- Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla; 

a) Hizmet süresi fazla olanlara, 

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, 

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek 

puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir. 
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12- Unvan Değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle 

ataması yapılamayacak personelden asıl aday sayısı kadar aday başarı sıralaması listesinde yedek 

olarak belirlenir. 

13-Duyurunun yapıldığı tarihten sonraki mevzuattaki değişiklikler dikkate alınmayacaktır. 

14-Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına 

belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya 

gerekli şartları taşımadığı daha sonra tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, 

atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.  

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI VE SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ 

 

1 ) Duyuru  : 

      Duyuru Tarihi      : 11/07/2019 

Başvuru Tarihleri     : 11-26/07/2019 

 

      2 ) Başvuru sonuçları    : 

Başvuru şartlarını taşıyanların ilan edilmesi   : 31/07/2019 

İtirazların son tarihi         : 06/08/2019 

İtirazların değerlendirileceği son tarih  : 23/08/2019 

Kesinleşen listelerin ilan edilmesi   : 02/09/2019 

     

      3 ) Yazılı sınav sonuçları ve diğer süreçler :  

Yazılı sınav tarihi     : 17/09/2019 

 Yazılı sınav sonucunun ilanı           : 19/09/2019 

 Yazılı sınav sonucuna son itiraz tarihi                    : 26/09/2019 

 İtiraz kararın ilan tarihi     : 11/10/2019 

 

      4 ) Sözlü sınav sonuçları ve diğer süreçler : 

Sözlü sınav tarihi     : 21/10/2019 

Sözlü sınav sonuçlarının ilanı   : 22/10/2019 

Sözlü sınav sonucuna son itiraz tarihi             : 31/10/2019 

İtiraz kararın ilan tarihi    : 14/11/2019 

 

NOT: Yazılı ve sözlü sınav yeri Üniversitemizin web sayfasından bilahare duyurulacaktır. 
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UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (MÜHENDİSLİK) YAZILI VE SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN KONU 

BAŞLIKLARI 
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
 

1. Bina ve Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri  

2. Binalarda Isı Kayıp ve Kazanç Hesapları 

3. Binaların Yangından Korunması ( Söndürme Tesisatı, Duman Tahliye ve Basınçlandırma ) 

4. Sıhhi Tesisat Hazırlama Esasları  

5. Havalandırma Tesisatı Hazırlama Esasları 

6. Isıtma ve Soğutma Tesisatı Hazırlama Esasları  

7. Binalarda Doğalgaz Tesisatı Hazırlama Esasları 

8. Binalarda Enerji Performansı  

9. Temel matematik ve geometri  

10. Autocad  

11. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanuna bağlı mevzuatlar  

12. Yaklaşık Maliyet,Kesin Hesap, Metraj ve Hakediş hazırlanması,  

13. Yapım İşleri Muayene ve Kabul işlemleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


