
            T.C.
                ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

                    GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVI UYGULAMA DUYURUSU

1. SINAV ADI:
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Görevde Yükselme Yazılı Sınavı

2. SINAV YERİ:
Ankara Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi,  Hukuk Fakültesi  Binası (15 Temmuz Şehitleri  Binası,  Ayvalı
Mah. Halil Sezai Erkut Cad. 150. Sok. Etlik/Keçiören/Ankara) 

3. SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ:
18 Ekim 2020 Pazar günü saat 10.00.

4. SINAV UYGULAMASI:
 Sınav, sınav ilanında duyurulan konulardan yapılacaktır. 
 Sınav 100 dakika sürecek ve tek oturum halinde uygulanacaktır. 
 Sınav test usulü, 80 (seksen) soruluk çoktan seçmeli ve 4 (dört) seçenekli olacaktır. 
 Adaylar  sınava T.C.  kimlik numarası  yazılı  resmi  kimlik belgelerinden biriyle (nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport) girebileceklerdir. Resmi    k imlik       belgesi         ya  n  ında    o      l      m  a      y  a      n  ad  a      ylar  
sı  n  a      va alınm  a      yac  a      ktır.   Adaylar için ayrıca “Sınava Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.
 Adaylar sınavda kullanacağı materyalleri  (kurşun kalem, silgi, kalemtıraş) yanında getireceklerdir.

5. SINAV KURALLARI:
 Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi
vb. araçlarla, cep bilgisayarı, kol ya da cep saati, ruhsatlı veya resmi amaçla kullanıma tahsis edilmiş
olsa bile silah  ve  benzeri teçhizatla, müsvedde kâğıt, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan
elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi vb. araçlarla sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla
sınava girdiği tespit edilen adayların adı Salon Sınav Tutanağına  yazılacak v e  sınavı geçersiz
sayılacaktır.
 Adaylar tarafından getirilecek yiyecek, içecek (su hariç) vb. tüketim maddeleri sınav salonuna
alınmayacaktır. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilirler.
 Sınava  girecek  olan  adayların,  sınavın  başlamasından  gecikmenin  yaşanmaması  için  sınavın
başlamasından  45  dakika  önce  sınavın  yapılacağı  binanın  önünde  hazır  bulunmaları  gerekmektedir.
Adayların en geç s  ınavın başlamasından 10 dakika önce sınavın yapılacağı binaya gelmiş olmaları  
gerekmektedir. Bu saatten sonra sınav binasına gelen adaylar sınava kabul edilmeyecektir.
 Sınav başladıktan  sonra  ilk 30 ve  son 5 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin
verilmeyecektir. Bu süreler dışında, sınav bitmeden cevaplamayı tamamlayan adaylar cevap kâğıdını ve
soru kitapçığını salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilecektir.
 Her ne sebeple olursa olsun, sınav salonundan ayrılan aday tekrar sınava alınmayacaktır.
 Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Adayların
birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
 Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım
edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz
sayılacaktır.
 Cevap kâğıdında doldurulması gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar kurşun  kalemle
doldurulacaktır. Her sorunun cevabı, cevap kâğıdında ilgili numaranın karşısında  bulunan
seçeneklerden doğru olduğu düşünülen kutunun içi kurşun kalemle doldurularak işaretlenecektir.
 Sınav süresince cevap kâğıtlarının başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutulması
gerekmektedir.
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 Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde (imza atma dâhil)
kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına  işaretlenmiş  olması
gerekir. Soru kitapçığı üzerine işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
 Adaylar soru kitapçığını alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurmalıdır.  Salon
görevlilerince söylendiği zaman, sayfaların eksik olup olmadığı, kitapçıkta basım hatalarının bulunup
bulunmadığı kontrol edilmelidir. Soru kitapçığının sayfası eksik ya da  basımı hatalıysa değiştirilmesi
için salon başkanına başvurulmalıdır.
 Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanarak incelenecektir. Soru kitapçıklarının  sayfaları
koparılmamalıdır. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa ilgili adayın  sınavı geçersiz
sayılacaktır.
 Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ya
da  yanlışlık olması halinde sınavın değerlendirilmesi mümkün olamayacaktır.  Bu konudaki özen
yükümlülüğü ve sorumluluk adaylara aittir.
 Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerler müsvedde olarak kullanılabilir.
 Soruları ve/veya bu sorulara verilen cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmak
kesinlikle yasaktır.
 Aday sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığını ve cevap kâğıdını salon görevlilerine
eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür.

6. COVID-19 SALGINI KAPSAMINDA UYGULANACAK KURALLAR:
 Sınava  girmeye  hak  kazanan  adayların  ilanda  gösterilen  belgeler  dışında,  yanlarında  HES  kodu
olacak şekilde sınavın yapılacağı binaya gelmeleri gerekmektedir. Adayların Sınav saatinden en az 45
dakika önce binanın önünde hazır bulunmaları sınavın başlama saatinde gecikme yaşanmaması için büyük
önem arz etmektedir.
 HES Kodu incelemesi sonucunda durumları riskli veya yüksek riskli görülenler ile sonucu pozitif
olan adaylar ilanda gösterilen salonlar dışında ayrı bir salonda sınava alınacaklardır. 
 Tüm  salonlar  ve  adaylar  sınava  başlamaya  hazır  hale  getirildikten  sonra  sınav  başlatılacaktır.
Yukarıda belirtilen kişilerin listelerinin oluşturulup sınav evraklarının ilan edilen salonlara ait torbalardan
alınması, sınavın başlama saatinin sarkmasına neden olabilir.
 Bu kapsamda sınava giren adayların COVİD-19 tedbirleri çerçevesinde sınav görevlileri tarafından
alınacak tedbirler uymaları ve herhangi bir karışıklık, stres ve itiraza yol açmamaları önemlidir. Adayların
sınavın  gerçekleştirilmesi  süresince  başta  maske olmak  üzere  gerekli  tüm önlem ve  tedbirlere  riayet
etmesi zorunludur.

7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
 Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 
 Her sorunun değeri 1,25 puan olacaktır. 
 Sınav puanının hesaplamasında sadece doğru cevaplar dikkate alınacak olup yanlış cevaplar doğru
cevapları götürmeyecektir. 
 Sınavda  hatalı  soru/sorular  olması  halinde,  bu  sorulara  tekabül  eden  puanlar  eşit  şekilde  diğer
sorulara dağıtılacaktır.

8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde Yüksek Kurumun
www.ayk.gov.tr  internet adresinden ilan edilecektir.

9. SINAV İTİRAZLARI:
Adaylar itirazlarını, sonuçların w      w  w      .ay  k  .gov.tr    internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 5
(beş) iş günü içerisinde  Yüksek  Kuruma yapabileceklerdir. Süresi  geçtikten  sonra yapılan  itirazlar
dikkate alınmayacaktır. İtirazlar 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır.

10. DİĞER HUSUSLAR:
Adayların  sınava  girecekleri  bina  ve  salonları  gösterir  listeler  ve  diğer  hususlar  Yüksek  Kurumun
www.ayk.gov.tr   internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
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