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T.C. 

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 

 

AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI  

SINAV YÖNERGESİ 
 

Sınav, 01/11/2013 Cuma günü saat 09:30’da, Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. 

Cad. No:4 Bilkent – Çankaya/ANKARA adresinde tek oturum olarak yapılacak ve 3 saat (180 dakika) 

sürecektir.  

Yazılı Sınava kabul edilen adaylar, adlarına düzenlenmiş sınav giriş kartlarını, Avrupa Birliği 

Bakanlığı’ndan 31/10/2013 Perşembe günü mesai saati bitimine (18:00) kadar şahsen müracaat ederek 

imza karşılığında teslim alabilecektir. Sınav Giriş Kartlarını belirtilen tarihe kadar teslim almayan adaylar 

yazılı sınav saatinden 1 saat önce (01/11/2013 günü saat 08:30’da) sınav salonu girişinden kartlarını 

temin edebilirler. 

Sınavın Uygulanması; 

Sınava girecek adayların yanında, fotoğraflı sınava giriş belgesi, resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, 

pasaport veya sürücü belgesi) ve en az iki adet siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi 

bulundurmaları gerekmektedir. Sınav giriş belgesi ve resmi kimlik belgesi yanında olmayan adaylar 

kesinlikle sınava alınmayacaklardır. 

Aday, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen kurallara uygun temiz, düzenli ve aşırılığa 

kaçmayan bir kıyafetle sınava gireceklerdir. 

Kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç saat: 

09:00’da sınava girmeleri gereken binada hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar sınav salonlarında 

sınav giriş belgesinde belirtilen yerlerinde oturacaktır. Adayın yerinin değiştirilme yetkisi salon başkanına 

ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrollerinin ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasını takiben, salon 

başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak ve adaylara soru ve cevap kâğıtlarını dağıtacaktır. Adaylar 

cevap kağıtlarında kendilerine ait bilgileri dolduracaklardır. 

Sınav başladıktan sonra adayların ilk 30 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav 

salonunda son bir adayın kalması durumunda sondan bir önce çıkmak isteyen aday salonda 

bekletilecektir. 

Adayların çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar 

özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler, defter, kitap, sözlük, vb. 

araçlarla sınava gelmeleri, sınav süresince, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri, sınav 

başladıktan sonra sınav görevlileri ile konuşmaları, birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri malzemeleri alıp 

vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak şekilde 

davranışlarda bulunmaları, 4207 sayılı kanun gereği sınav binası içinde adayların ve görevlilerin sigara 

içmeleri kesinlikle yasaktır. 

Bu yasaklara uymadığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları iptal edilecek ve sınava devam 

etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman 

kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı bazı davranışlarda bulunan adaylara 

sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Ancak, bu gibi adayların kimlikleri ve kusurları bir tutanakla 

tespit edilerek sınav evrakına eklenecektir. Bu durumdaki adayların yazılı sınavı geçersiz kabul edilecek, 

kendilerine sınav sonuç belgesi düzenlenmeyecektir. 

Yazılı sınav klasik usulde yapılacak olup, Alan Bilgisi (Anayasa Hukuku, Uluslararası Kamu Hukuku ve 

Avrupa Birliği Hukuku), Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile Yabancı Dil Bilgisi 

(yabancı dilde kompozisyon) başlıklarından oluşur. Alan Bilgisi 30 puan, Genel Avrupa Birliği ve 

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 40 puan ve Yabancı Dil Bilgisi 30 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı 

Giriş Sınavında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 70'tir. 

Adaylar sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

Yazılı sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) yayımlanacaktır. Yazılı sınav 

sonuçlarıyla ilgili olarak telefonla bilgi verilmeyecek ve adrese tebligat yapılmayacaktır. 

  

http://www.ab.gov.tr/
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Sınavda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;  

Sınavınız bittiğinde cevap kâğıdını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine 

teslim ederek, salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız. 

Salona ait sınav evrakı, salon görevlilerince adayların önünde toplanarak sınav güvenlik torbasına 

konulup kapatıldıktan sonra sınav komisyonuna teslim edilecektir.  

 

Sınav Sonuçlarının Geçersiz Sayılacağı Durumlar; 

a. Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi, 

b. Cevap kâğıdının sınav güvenlik torbasından çıkmaması/eksik çıkması,  

c. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit 

edilmesi,  

d. Geçerli kimlik belgesinin ve/veya geçerli sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, 

e. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki bilgilerde uyuşmazlık olması,  

f. Başka adayın sınav evrakının kullanılması,  

g. Adayın yerine başkasının sınava girmesi,  

h. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile 

cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçların sınav anında 

yanında bulundurması,  

i. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,  

j. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru ve cevap kâğıdını yırtmak vb.),  

k. Eksik belgeleri olduğu hâlde salon görevlilerince yanlışlıkla sınava alınan adaylar ile salon yoklama 

listelerinde ismi olmadığı hâlde sınava alınan adayların durumu incelenerek belirlenir.  

 

SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI  

Yazılı sınav sonucunda başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın 

tarihi ve yeri Bakanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) duyurulacak olup, sözlü giriş sınavına 

girmeye hak kazananlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Sözlü giriş sınavında, adayın çalışacağı alandaki bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyi, 

kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve 

tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önüne alınarak not verilir. 

Sözlü giriş sınavında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 70’tir. 

 

DEĞERLENDİRME 

Giriş Sınavı nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınavda aldıkları notların aritmetik ortalamasını 

almak suretiyle belirlenir ve adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulurlar. Sınav sonuçları 

açıklanırken; adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı 

sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması durumunda ise KPSSP103 puanı yüksek olan 

aday sıralamada üstte yer alır. 

 

ATAMA İŞLEMLERİ 

Atanmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek olup, sadece 

atanmaya hak kazananlara tebligat yapılacaktır. 

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde Giriş Sınavı Kuruluna yazılı olarak itiraz 

edilebilir. İtirazlar, Giriş Sınavı Kurulunca en fazla 7 gün içerisinde incelenerek karara bağlanır ve itiraz 

sonucu adaya bildirilir. 

Yazılı ve sözlü giriş sınavını kazananların, Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığına atanmaları için 

atanma işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgeler ile 

birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Başarılı olarak atanmaya hak kazandığı halde tebligatta belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyenler ile 

gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacaktır. 

İlgililere saygıyla duyurulur. 

http://www.ab.gov.tr/
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