
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

ADAY MEMUR EĞİTİMİ SINAVI USUL VE ESASLARI 

Amaç; Tarım ve Orman Bakanlığı aday memur eğitimi sınavlarındaki aday memurların ve sınav 

gözetmenlerinin/salon sorumlusunun sınavlarda uyması gereken usul ve esaslarını 

düzenlemektir. Yapılacak olan sınavlara tüm aday memurlar katılım sağlayacak olup, üç etaplı 

(temel-hazırlayıcı-staj) eğitim sürecini başarı ile tamamlayan aday memurların temel eğitim ve 

hazırlayıcı eğitim devam çizelgeleri sistem (CBİKO) üzerinden kontrol edildikten sonra 

Personel Genel Müdürlüğü web sayfasında yayınlanacaktır.  

▪ Sınav soruları eğitim düzeylerine göre iki kitapçık (A-B) türünde hazırlanmış olup, 

sınav komisyonunca bir kitapçık türü seçilerek uygulanır. 

▪ Adaylar sınavların giriş saatlerine mutlaka uymak zorundadır.  

▪ Sınavlarda köşesi kapalı kâğıt kullanılması zorunludur. 

▪ Sınavlar, duyurulan yer, gün ve saatte başlar. 

▪ Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayanların 

tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının açıklanmasından sonra dağıtılır. 

▪ Sınav sonunda; başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kâğıtların ve sınava giren 

adayların sayısını ve her adayın kullandığı kâğıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. 

Bu tutanaklar salon başkanı ve en az iki gözetmen tarafından imzalanır. 

▪ Yapılan tüm sınavlar için kesintisiz olarak belirlenecek süre en fazla 180 dakikadır. 

▪ Adaylar kimlik belgeleri sınav süresince sınava girdikleri yerde gözetmenlerin 

rahatlıkla inceleyebilecekleri yerde bulundurmalıdırlar. 

▪ Adayların yanlarında ders notları, kitaplar ve cep telefonu, saat, kablosuz iletişim 

sağlayan bluetooth vb. cihazlar, kulaklık, bilezik, anahtar, anahtarlık, her türlü 

elektronik/mekanik cihaz ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinası vb. araçlar, cep 

bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, her türlü bilgisayar özelliği bulunan 

cihazlar, her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatlar ile sınav 

salonuna girmesi yasaktır. 

▪ Sınav salonuna yiyecek ile girilmez. Sadece sıvı olarak su, şeffaf şişede olmak koşulu 

ile sınav salonuna alınır. 

▪ Adaylar sınava girdiği salonda oturmuş olduğu yerde ve çevresinde kopya sayılabilecek 

herhangi bir bilgi, yazı ve/veya belgenin varlığından şahsen sorumlu olup, böyle bir 

durum varsa sınav gözetmeninden yerinin değiştirilmesini talep etmelidir. Aksi halde 

bunların kendisinden kaynaklanmadığı iddiası kabul edilmeyecektir. 



▪ Sınav sırasında kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden ya da kopya veren adaylar 

hakkında salon başkanı, tutanak tutarak sınav sonrasında bu adaylar hakkında disiplin 

soruşturması başlatılır.  

▪ Sınav bitiminde adayların; soru kitapçıklarını, soruların cevaplarını not ettiği müsvedde 

kâğıtları ve sınav giriş belgelerini salon dışına çıkarmaları yasaktır. 

▪ Bu eğitimlerde sınav kâğıtları eğitim ve sınav yürütme komisyonları tarafından sınav 

bitiminden itibaren iki (2) gün içerisinde değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan 

üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başarısız olan aday 

memurların kâğıtları komisyonca bir daha okunarak değerlendirmeye tabi tutulur. 

Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. 

▪ Değerlendirilen sınavların sonuçları üç (3) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze 

gönderilir. 

▪ Adayın mazereti nedeniyle sınava katılamama durumunun belgelendirilmesi şartıyla, 

mazeretinin sona erdiği tarihten itibaren beş (5) iş günü içerisinde sınav uygulanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


