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1. SINAV TARİHİ VE SAATİ 

Sosyal Güvenlik Kurumu Görevde Yükselme Sınavı 30 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 
10.00’da başlatılarak tek oturumda yapılacaktır. Sınavı zamanında başlatabilmek için 
adayların saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunması gerekmektedir.  

2. SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGE 

Adayların, sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında SGK Personel Kimlik Kartı ve 
nüfus cüzdanı bulundurmaları gerekir. SGK Personel Kimlik Kartında fotoğraf bulunmalı ve 
kartın arka sağ köşesinde yetkili imza ve mühür basılı olmalıdır.  Adayın tanınmasını 
zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun SGK Personel 
Kimlik Kartına sahip (imza olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar sınava alınmayacaktır. 

SGK  Personel  Kimlik  Kartı  yanında  bulundurmayan  bir  aday,  mazereti  ne  olursa  olsun,  Sosyal 

Güvenlik  Kurumu  Görevde  Yükselme  Sınavına  alınmayacaktır.  Nüfus  cüzdanı  doğrulayıcı  belge 

olarak kontrol edilecektir. 

Evlilik, boşanma, mahkeme kararı, vb. nedenlerle soyadı değişikliği olan adayların SGK 
Kimlik Kartındaki T.C. Kimlik numaraları kontrol edilir, listedeki T.C Kimlik Numaraları 
tutuyor ise kimlik geçerli olarak kabul edilir. 

3. SINAV YERİ 

Sınav, Ankara Üniversitesinin Cebeci, Tandoğan ve Beşevler’deki fakültelerinde ve gerek 
duyulursa bu fakültelerin yakınlarındaki okullarda gerçekleştirilecektir. Adayların sınav 
salonu bilgileri 25 Nisan 2016 tarihinde sinav.todaie.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. 

Her salonda sınava girecek aday listesi salon kapılarına asılacaktır. Sınava katılacak aday 
listesinde adı bulunmayan bir aday KESİNLİKLE sınava alınmayacaktır.  



4. SINAVIN UYGULANMASI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Görevde Yükselme Sınavı 30 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 
10.00’da başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini 
sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin 
zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında en geç saat 
09.00’da hazır bulunmaları gerekmektedir.  

Cep telefonu yanında olan aday sınava alınmayacaktır. 

Koyu renk camlı gözlük, sakal gibi kimlik kontrolünü güçleştiren ve yanılmalara yol 
açabilecek durumlarda Salon Başkanı, adaylara gerekli uyarılarda bulunacak, kimliği 
hakkında açık bir şüpheye düştüğü takdirde adayı Bina Sınav Sorumlusu’na 
yönlendirecektir. Sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday 
sınava alınmayacaktır. 

	
5. TODAİE KURUMLAR SINAVINDA UYULACAK KURALLAR 

 

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf 
makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği 
bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla, müsvedde kâğıt, defter, kitap, sözlük, 
sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi vb. araçlarla sınava 
girmek yasaktır.  
Bu araçlarla sınava girdiği tespit edilen adayların adı Salon Sınav Tutanağına yazılacak, 
sınavı geçersiz sayılacaktır. 

2. Sınavda kullanılmak üzere her aday için iki adet kurşun kalem, bir adet silgi, bir adet 
kalemtıraş temin edileceğinden adaylar tarafından getirilecek yiyecek, içecek (su hariç) 
vb. tüketim maddeleri de sınav salonuna alınmaz. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su 
getirebilirler. 

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır. Ancak engel gruplarına 
göre farklı uygulamalar yapılacaktır. Aşağıdaki tabloda ek süreler gösterilmiştir. 
 

ENGEL GRUBU EK 
SÜRE 

TOPLAM 
SÜRE 

A) Genel Engelli Grubu   

a) Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip 
Engelliler 

- 120 

b) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger, RETT 
Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül Öğrenme Güçlüğü 
Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve 
Konuşma Bozukluğu Olanlar 

20 140 



c) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayan 
CP hastaları 

40 160 

B) Görme Engelli Grubu   

a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç 
okuyamayanlar 

40 160 

b) Soruları kendisi okuyabilenler 20 140 

C) İşitme Engelli Grubu 20 140 

D) Zihinsel Engelli Grubu   

a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç 
okuyamayanlar 

40 160 

b) Soruları kendisi okuyabilenler 20 140 

4. Sınav başladıktan sonra, ilk 15 dakika içinde sınav salonuna gelen adaylar sınava 
alınacaktır. Bu süreden sonra gelen adaylar her ne sebeple olursa olsun KESİNLİKLE 
sınav salonuna alınmayacaktır. 


