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ADAYLARIN DİKKATİNE! 

 

SINAVIN ADI 

     Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu “Yüksek Kurum Uzman Yardımcılığı Sınavı” 

 

SINAV BAŞVURUSU VE ŞARTLARI  

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

 

  En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler 

fakültelerinden; üniversitelerin Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü ile ilgili fakülte ve 

bölümlerinden; sosyoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, filoloji veya yabancı diller 

alanındaki yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

 

  T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2011 veya 2012 yıllarında yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavlarında ilanda gösterilen KPSS puan türünden en az 80 ve üzeri puan 

almış olmak, 

 

 Yazılı Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.  

 

Başvuru Şekli ve Yeri  

 Giriş sınavına katılmak isteyen adayların şahsen veya posta yoluyla 27/09/2012 – 10/10/2012 

tarihleri arasında aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

        Başvuru Belgeleri; 

1- Yüksek Kurumun “www.ayk.gov.tr” internet adresinde yer alan iş talep formu, 

2- Lisans diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Yüksek Kurum tarafından onaylı örneği, 

3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya Yüksek Kurum tarafından onaylı örneği yahut Genel Ağ  

çıktısı, 

  4- 3 adet vesikalık fotoğraf. 

 

SINAV YERİ 

ANKARA 

 

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ 

 

      20 Ekim 2012 Cumartesi günü,  Saat: 10.00’da yapılacaktır. 

 

    SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI  

    Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 

 

 

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No 

ÖD.SHŞ.FR.01 25.06.2008 - - 1/6 

 

SINAV UYGULAMA DUYURUSU 
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 Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların listesi 12/10/2012 tarihinde Yüksek 

Kurumun “www.ayk.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır. 

 

Yazılı sınav test usulü gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:  

 

a- Kurum Mevzuatı (%20): 

 

2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu 

 

664 sayılı Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname 

 

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurum Uzmanlığı Yönetmeliği  

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Asli, Şeref ve Haberleşme Üyeleri Yönetmeliği 

 

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları 

Yönetmeliği 

 

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik 

 

b- Uzmanlık Alanları (%80): 

 

Tarih Grubu: Genel Türk Tarihi - Osmanlı Tarihi - Avrupa Tarihi - Cumhuriyet Tarihi 

 

Edebiyat Grubu: Dilbilimi - Eski Türk Edebiyatı(Doğu Türk Edebiyatı)- Osmanlıca (Gramer)- Yeni 

Türk Edebiyatı 

 

     Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku-İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usulü Hukuku - Ceza Hukuku- 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler 

 

     İİBF Grubu: Mikro/Makro İktisat - Türkiye Ekonomisi - Kamu Maliyesi - Uluslararası İlişkiler 

 

     Arkeoloji Grubu: Klasik Arkeoloji-Prehistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 

 

     Sosyoloji Grubu:  Sosyoloji ’de Araştırma Yöntem ve Teknikleri-Toplumsal Değişme Kuramları-

Kültür Sosyolojisi-Çağdaş Sosyoloji Kuramları. 

 

     Sanat Tarihi Grubu: Sanat Tarihi Kuramları, Yöntemleri ve Yazımı -Anadolu ve Orta Asya 

Uygarlıkları Sanatı - Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Sanatı -  Modern Sanat Kuramları 

 

     Felsefe Grubu: Antik Çağ Felsefesi-Rönesans ve Aydınlanma Felsefesi-Klasik, Modern Mantık - 

Modern Türk Düşüncesi Tarihi 

 

Halk Bilimi: Halk Edebiyatı, Gelenek, Görenek ve İnançlar, El Sanatları, Halk Bilgisi. 

  

      Gruplar:  Lisans öğretiminde yer alan konular.  

 

SINAV UYGULAMASI 
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 Sınavında, 50 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı 

kullanılacaktır. 

 

Sınav 60 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır. 

 

Adaylar, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 

pasaport) ile sınava gireceklerdir.  

 

Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar ve yanlarında cep telefonu 

bulunan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.  

 

Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi”ni, 16 Ekim 2012 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet 

adresinden alabileceklerdir.  

 

Sınav soru ve cevap anahtarları 23 Ekim 2012 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde 

yayımlanacaktır. 

 

Adayların sınav sonuç bilgileri 16 Kasım 2012 tarihinde kuruma teslim edilerek aynı gün  

www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.  

 

Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır. 

 

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet güçleri tarafından 

elle ve detektörle aranacak; cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar 

ile küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz bina içine 

alınmayacaktır. 

 

ÖZÜRLÜ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI 

   Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını 

gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu 

raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak 

işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde adayın bağlı bulunduğu 

kuruma ya da aday resmi bir kurumda görevli değil ise YEĞİTEK’e teslim etmek, aday tarafından 

elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan 

kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir.  

 

Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili 

kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir. 

 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Türk Dil Kurumu, Türk Tarih 

Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezinde görevlendirilmek amacıyla aşağıda, 

bölümü ve kontenjan sayıları gösterilen Genel İdare Hizmetleri sınıfından 9 uncu dereceli 70 adet 

Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı kadrosuna sınavla personel alınacaktır. 

 

Değerlendirme grup numaraları aşağıda tabloda belirtildiği gibidir. 

 

       

 

 

http://www.meb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/


4 

 

GRUP TABLOSU 

Gruplar Puan Türü Bölümü 
  Kontenjan 

Sayısı 

   Yazılı Sınava 

Katılacak 

Aday Sayısı 

Taban  

Puan 

1.Grup 
KPSS-P11 

KPSS-P21 
Hukuk 4 40 80 

2.Grup 
KPSS-P64 

KPSS-P65 
İ.İ.B.F. 6 60 80 

3.Grup 
KPSS-P3 

KPSS-P108 
Tarih 22 220 80 

4.Grup 
KPSS-P3 

KPSS-P108 
Sosyoloji 3 30 80 

5.Grup 
KPSS-P3 

KPSS-P108 
Arkeoloji 1 10 80 

6.Grup 
KPSS-P3 

KPSS-P108 
Sanat Tarihi 2 20 80 

7.Grup 
KPSS-P3 

KPSS-P108 
Felsefe 2 20 80 

8.Grup 
KPSS-P3 

KPSS-P108 
Halk Bilimi 1 10 80 

9.Grup 
KPSS-P3 

KPSS-P108 
Türk Dili ve Edebiyatı 13 130 80 

10.Grup 
KPSS-P3 

KPSS-P108 
Alman Dili ve Edebiyatı 1 10 80 

11.Grup 
KPSS-P3 

KPSS-P108 
Arap Dili ve Edebiyatı 3 30 80 

12.Grup 
KPSS-P3 

KPSS-P108 
Fars Dili ve Edebiyatı 3 30 80 

13.Grup 
KPSS-P3 

KPSS-P108 
Çin Dili ve Edebiyatı 2 20 80 

14.Grup 
KPSS-P3 

KPSS-P108 
Urdu Dili ve Edebiyatı 1 10 80 

15.Grup 
KPSS-P3 

KPSS-P108 
 Ermeni Dili ve Edebiyatı 2 20 80 

16.Grup 
KPSS-P3 

KPSS-P108 
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2 20 80 

17.Grup 
KPSS-P3 

KPSS-P108 
Rus Dili ve Edebiyatı 2 20 80 

  
T O P L A M: 70 700 

  

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan 

alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 

100] formülü kullanılacaktır.  

 

     Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. 
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Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, 

soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle 

değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.   

 

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru 

kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

 

 Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda 

belirtilen kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki 

aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavda başarılı 

olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadları, 

sözlü sınav yeri, günü ve saati Yüksek Kurumun “www.ayk.gov.tr” internet adresinde 

duyurulacaktır. 

 

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanların sayısının tabloda 

belirtilen yazılı sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puan türlerinden en 

yükseği dikkate alınmak suretiyle sıralamaya tabi tutulacak olup puanı en yüksek olan adaydan 

başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları 

nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava 

çağrılacaktır. 

 

Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun 

olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve 

değişiklik yapma yetkisi Yüksek Kuruma aittir. 

 

 Giriş Sınavı Komisyonunca başarı puanı hesaplanırken, adayın yazılı ve sözlü sınav puanlarının 

aritmetik ortalaması alınır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda 

belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı 

sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş 

sınavı duyurusunda belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, öğrenim 

dalları itibarıyla Giriş Sınavı Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini 

kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilecektir. 

 

 Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde 

başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin 

kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir. 

 

Asıl listedeki adaylardan giriş sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlar veya ataması yapılıp 

herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar olduğu takdirde, Yüksek Kurumca sınav sonucunun 

ilanından itibaren altı ay içinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan 

adaydan başlamak üzere başarı puanı sıralamasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların 

hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

 

 Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen 

adaylar için müktesep hak teşkil etmez.  

 

Asil ve yedek listelerin yer alacağı sınav sonuçları sınavın bitimini takip eden on beş iş günü içinde 

Yüksek Kurumun “www.ayk.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır  
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Sözlü Sınav ve Değerlendirme: 

Sözlü sınav, adayların; 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

 

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Komisyon 

tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan 

üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav 

ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı 

Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik 

ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

 

İLETİŞİM  

 

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi “Alo 147” numaralı 

telefonundan ve Yüksek Kurumun “www.ayk.gov.tr” internet adresinden yararlanabilecektir.  

 

     SINAV İTİRAZLARI 

 

 Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının 

http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav 

sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonucun adaya duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü 

içerisinde YÜKSEK KURUM’a yapacaklardır.  

 

Adaylar, itiraz başvurularını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün Döner Sermaye 

İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara 

Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal 

Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka 

dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.  

 

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan 

itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

 

Yapılan bu itirazları YÜKSEK KURUM değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına 

yönelik olanları sonuçlandırmak üzere YEĞİTEK’ e gönderecektir. YEĞİTEK bu itirazları 10 (on) 

gün içerisinde sonuçlandırarak YÜKSEK KURUM’a bildirecektir. 

 

“Yüksek Kurum Uzman Yardımcılığı Sınavı” sorularına ilişkin itirazları YEĞİTEK inceleyip 

sonuçlandıracaktır, YÜKSEK KURUM’a bildirecektir. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara 

YÜKSEK KURUM tarafından bildirilecektir.  

 

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan 

itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

 

Bütün itiraz başvurularında YÜKSEK KURUM’un evrak giriş tarihi ve saati esas alınacaktır. 

http://www.meb.gov.tr/
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Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan 

çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru 

dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu 

ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek 

adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını 

öğrenebileceklerdir.  

 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

 

 


