
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ YAZILI SINAVI 
UYGULAMA KILAVUZU

1. SINAV TARİHİ VE SAATİ

Yüksek Kurum Sözleşmeli Bilişim Personeli Yazılı Sınavı  20 Şubat 2018 Salı günü saat  10.00’da
başlatılarak tek oturumda yapılacaktır. 

2. SINAV YERİ

Sınav, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Binasında (Ziyabey Cad. Nu:19 06520 Balgat –

Çankaya / ANKARA) gerçekleştirilecektir. 

3. SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGE

Adayların, sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında TC. kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı
bulundurmaları  gerekmektedir.  Nüfus  Cüzdanını  yanında  bulundurmayan  aday,  sınava
alınmayacaktır.

4. SINAVIN UYGULANMASI

Yüksek Kurum Sözleşmeli Bilişim Personeli  Yazılı  Sınavı 20 Şubat 2018 Salı  günü saat  10.00’da
başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların
saat 09.30’da bina önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Adaylar cep telefonu ile sınav salonuna alınmayacaktır. Cep bilgisayarı, bilgisayar özelliği bulunan kol
ya da cep saati, hesap makinesi vb. ile sınava girmek yasaktır.

Sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

Sınavda  adaylara  (Yazılım Uzmanlığı  ve  Tasarım Uzmanlığı  için  ayrı  ayrı  olacak  şekilde)  çoktan
seçmeli  (beş  şıklı)  testlerden  oluşan  20  soru ve  5  klasik  soru olmak  üzere toplam 25’er soru
sorulacaktır.  

Adaylar; Ad, Soyad, TC kimlik numarası ve katıldıkları sınav türü bilgilerini cevap kâğıdına doldurup
imzalayacak, test ve klasik soruları cevaplamak için formda ayrılmış ilgili alanları kullanacaklardır.
İmza kısmı da dâhil olmak üzere kurşunkalem kullanılacaktır.

Sınav  sonuçlarının  değerlendirilmesinde;  testlerden  oluşan  sorulara  verilen  yanlış  cevaplar  doğru
cevapları etkilemeyecek, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır.

Sınav başladıktan sonra ilk 30 ve son 15 dakika içinde adayın sınavdan çıkması yasaktır.

Soruları ve/veya sorulara verilen cevapları ayrı bir kâğıda yazıp dışarı çıkarmak kesinlikle yasaktır.

Adaylar,  sınav  sırasında  burada  yazan  kurallara  ve  görevlilerin  her  türlü  uyarısına  uymak
zorundadırlar. Adayların sınavının geçerli  sayılması,  her şeyden önce, sınav kurallarına uymalarına
bağlıdır.   
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