REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN
SORULAR

1) İstatistik bölümü mezunuyum. Bilişim grubundan sınava başvurabilir miyim?
Cevap: Sınav ilanında belirtildiği üzere İstatistik ve Bilgisayar Mühendisliği mezunu
olanlar ya da bu bölüme denkliği olanlar sınava başvurabilmektedir.

2) Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Hem genel hem de bilişim grubundan sınava
başvurabilir miyim?
Cevap: Adayların tek bir alandan başvuru yapma hakkı bulunmaktadır.

3) Hukuk mezunuyum. Genel grubundan sınava başvurabilir miyim?
Cevap: Hukuk
bulunmamaktadır.
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4) Sınav ilanında belirtilen fakültelerin dışında ayrıca bölüm zorunluluğu var mı?
Cevap: Hayır, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri
altında yer alan tüm bölümlerden mezun olanlar Sınava başvurabilirler.

5) Fen Fakültesi İstatistik/Aktüerya bölümü mezunuyum sınava başvurabilirmiyim?
Cevap: Yüksek Öğretim Kurulu tarafında verilmiş fakülte/bölüm denkliği var ise
sınava başvurabilirler

6) KPSS puan türlerim, birden fazla gruba başvurmaya yetiyorsa; aynı anda birden
fazla alana başvuru yapabilir miyim?
Cevap: Aynı anda birden fazla alana başvuru yapılamamaktadır

7) Yabancı dil sınavı, alan bilgisi sınavına dahil mi?
Cevap: Evet.

8) Yazılı sınav değerlendirmesi neye göre yapılacaktır?
Cevap: Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümleri
çerçevesinde yapılacaktır.

9) Sınav kaç oturumda yapılacaktır?
Cevap: 29 Mayıs 2022 tarihinde sabah ve öğle oturumu olmak üzere iki oturumda
yapılacaktır.

10) Sınavın hangi bölümleri klasik, hangi bölümleri test sorularından oluşmaktadır?
Cevap: Sınavın genel kültür, genel yetenek ve yabancı dil bölümleri sadece test
sorulardan, alan bilgisi ise hem test hem de klasik sorulardan oluşacaktır.

11) Yazılı Sınavın Konularını nasıl oluşmaktadır?
Cevap: Sınav konularının %40’ını genel kültür ve genel yetenek, %60’ını alan bilgisi
oluşturmaktadır.

12) Sınav katılacak aday sayısı nasıl belirlenmektedir?
Cevap: Yazılı sınava çağrılacak aday sayısı atama yapılacak uzman yardımcısı kadro
sayısının yirmi katından fazla olamaz.

13) Yazılı sınav için uymam gereken kılık kıyafet zorunluluğu bulunmakta mıdır?
Cevap: Hayır.

14) Son sınıf öğrencisiyim. Sınava katılabilir miyim?
Cevap: Başvuru hakkı bulunmamaktadır.

15) Yazılı sınav sonuçları nerede açıklanacaktır?
Cevap: Sınav sonuçları sınav başvurularının yapıldığı kariyer kapısı üzerinden
açıklanacaktır.

16) Yazılı sınavda başarılı olmamın koşulu nedir?
Cevap: Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için genel kültür ve genel yetenek ile alan
bilgisi konularından yüz tam puan üzerinden ortalama en az yetmiş puan alınması
gerekmektedir.

17) Yazılı Sınavı kazananlar Sözlü Sınava ne zaman davet edilir?
Cevap: Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, sınav tarihinden en az on gün önce
kariyer kapısı ve Rekabet Kurumu İnternet sitesinde ilan edilmek suretiyle sözlü sınava davet
edilir.

18) Sözlü Sınava kaç kişi çağrılacaktır?
Cevap: Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlardan, en yüksek puandan başlanarak giriş
sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Yapılan
sıralama sonucunda en son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava
çağrılır.

19) Sözlü Sınavın Değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır.
Cevap: Sözlü sınav, sınav komisyonu tarafından, 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) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı
puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

20) Giriş sınavının (Yazılı/Sözlü) Değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır.
Cevap: Yazılı sınavın ağırlığı %60, sözlü sınavın ağırlığı %40 olmak üzere, yazılı ve
sözlü sınavda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı
ortalaması alınarak giriş sınavı başarı puanını tespit edilir ve nihai başarı sıralamasını yapılır.
Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik
tanınır.

21) Yedek Liste İlan edilecek mi?
Cevap: Sınav sonucunda ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek
liste belirlenir.

22) Yedek Listeden atamalar hangi tarihe kadar yapılmaktadır.
Cevap: Yedek listede yer alan adayların hakları, bu listenin ilan tarihini izleyen altı ay
için geçerlidir.

23- Yazılı /Sözlü Sınav Sonuçlarına itiraz hakkı var mı?
Cevap: Adaylar sınav sonuçlarına (yazılı/sözlü) ilan tarihinden itibaren yedi işgünü
içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar beş işgünü içerisinde sınav komisyonu
tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

