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SINAVIN ADI 

 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Görevde Yükselme Sınavı. 

SINAV ÜCRETİ 

Sınav ücreti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından yatırılacak olup, adaylar ayrıca 

ücret ödemeyecektir. 

SINAV BAŞVURUSU 

Sınava girecek kurum personeline ait aday listesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

tarafından hazırlanarak YEĞİTEK’e gönderilecek olup, adayların ayrıca başvuru 

yapması gerekmemektedir. 

SINAV YERİ 

Sınav Ankara ilinde yapılacak olup, sınav yerleri sınav giriş belgelerinde yer alacaktır. 

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ 

06 Temmuz 2013 Cumartesi,  Saat: 14:00 

SINAV UYGULAMASI 

 Sınav 90 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır. 

 Sınavda 80 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru 

kitapçığı kullanılacaktır. 

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

sürücü belgesi veya pasaport) ile girecektir. Özel kimlik belgesi yanında olmayan 

adaylar sınava alınmayacaktır. 

 Adayların sınav giriş belgeleri 01 Temmuz 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr  

internet adresinde yayımlanacaktır. 

 Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili Kanun gereğince işlem yapılacaktır. 

 

SINAV UYGULAMA DUYURUSU 

 

http://www.meb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/webmaster/mebwebmaster/MEBlogo.jpg
http://www.meb.gov.tr/webmaster/mebwebmaster/MEBlogo.jpg
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SINAV KONULARI 

Görevde Yükselme Sınavında uygulanacak soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun, 

%60’ı (48 soru) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TŞFAŞ)’nin hazırladığı sorulardan 

seçilecek, %40’ı (32 soru) ise tablo-1’de belirtilen konulardan Yenilik Eğitim Teknolojileri 

Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacaktır.  

Tablo–1 

Görevde Yükselme Eğitimi Konuları 

*Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
—Genel Esaslar 
—Temel Hak ve Ödevler 
—Devletin Temel Organları 
*Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 
*Ulusal Güvenlik 

*Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat 
*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu İle İlgili Mevzuat 

*Türkçe, Dil Bilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar 

*Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları 

*Etik Davranış İlkeleri 

    

 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

GRUP NU GRUP ADI 

1 MÜDÜR (İSTATİSTİK) 

2 MÜDÜR YARD. (ZİRAAT) 

3 MÜDÜR YARD. (İŞLETME) 

4 MÜDÜR YARD. (KAL.VE İŞL.KONT.) 

5 MÜDÜR YARD. (İNŞAAT) 

6 MÜDÜR YARD. (İMALAT-MAKİNA) 

7 MÜDÜR YARD. (İMALAT-ELEKTRİK) 

8 MÜDÜR YARD. (BAKIM ONARIM) 

9 MÜDÜR YARD. (MUHASEBE) 

10 MÜDÜR YARD. (PERSONEL) 

11 MÜDÜR YARD. (HABERLEŞME) 

12 TEKNİK UZMAN (BİLGİ İŞLEM) 

13 TEKNİK ŞEF (BÖLGE ŞEFİ) 

14 TEKNİK ŞEF (İŞLETME) 

15 TEKNİK ŞEF (MAKİNA VE ELEKTRİK) 
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16 TEKNİK ŞEF (KAL.VE İŞL. KONT.) 

17 TEKNİK ŞEF (ŞEF VE KONT. AMİRİ) 

18 TEKNİK ŞEF (İMALAT-ELEKTRİK) 

19 TEKNİK ŞEF (İMALAT-MAKİNA) 

20 TEKNİKER (İNŞAAT) 

21 UZMAN (MUH.VE TİC. İŞL.) 

22 UZMAN (A.P.K.) 

23 UZMAN (BİLGİ İŞLEM) 

24 UZMAN (PAZARLAMA VE ŞATIŞ) 

25 SİVİL SAVUNMA UZMANI 

26 ŞEF (TİCARET, PANCAR) 

27 ŞEF (ŞEKER AMB. MALZ. AMB. VEZNE) 

28 ŞEF (PESONEL) 

29 ŞEF (PAZARLAMA VE SATIŞ) 

30 ŞEF (HABERLEŞME) 

31 ŞEF (İÇ HİZMETLER) 

32 MEMUR (İÇ HİZMETLER, HABERLEŞME) 

33 AMİR 

34 AMİR YARDIMCISI 

35 GRUP ŞEFİ 

 

 Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol 

sistemiyle okutulacaktır. 

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

üzerinde puan alan aday başarılı sayılacaktır.  

 Sınava giren tüm adaylar için [Puan =  (Doğru Sayısı /Geçerli Soru Sayısı) x 100]  

formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır. 

 Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.  

 Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi 

sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları 

dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilecektir. 

 Adayların; sınav puanı eşit olması halinde, TŞFAŞ Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, başarı sıralamasını TŞFAŞ yapacaktır.  
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İLETİŞİM ve DUYURU 

 Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.  

 Sınav soru ve cevap anahtarları 08 Temmuz 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr  ve  

www.turkseker.gov.tr adreslerinden yayımlanacaktır.  

 Adayların sınav sonuçları 25 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

(TŞFAŞ)’ye teslim edilecek ve aynı gün http://www.meb.gov.tr ve 

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

 

SINAV İTİRAZLARI 

 Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap 

anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 

(beş) iş günü içerisinde TŞFAŞ’ye yapabileceklerdir.  

 Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara www.meb.gov.tr 

internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde TŞFAŞ’ye 

yapacaklardır.  

 Adaylar; Kurum mevzuatı ile atama yapılacak görevin niteliğine uygun konulara ait 

(%60’lik dilim) sorulara ilişkin itirazları TŞFAŞ inceleyip sonuçlandıracaktır. YEĞİTEK 

tarafından hazırlanan ortak konulara ait (% 40’lık dilim) sorulara ilişkin itirazları ise 

YEĞİTEK’e resmi yazı ekinde gönderecektir. YEĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde 

inceleyip sonuçlandırarak TŞFAŞ’ye bildirecektir. YEĞİTEK’e gelen evrak kayıt tarihi 

geçerli olacaktır.  

 İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara TŞFAŞ tarafından bildirilecektir. 

 Adaylar, itiraz başvurularını Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner 

Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar 

Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden 

herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (On Türk Lirası KDV 

Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim 

adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. 

http://www.meb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
http://www.turkseker.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
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  Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres 

ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

 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. 

 


