
FOTO DİZGİ OPERATÖRÜ ALIMI UYGULAMALI SINAV USUL VE ESASLARI 
HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

 

1) Başvurusu uygun görülüp sınava girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarih ve saatte sınava 
alınacaktır. Her aday açıklamanın sonunda yer alan listeden uygulamalı sınav saatini 
öğrenebilecektir. İlanda mülakat tarihi ve saati her aday için ayrı ayrı belirtilmiştir. Adaylara 
ayrıca bir tebliğatta bulunulmayacaktır. 

2) Uygulamalı sınav şu adreste yapılacaktır. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV 
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMNİYET MAHALLESİ MİLAS SOKAK 
NO:21 (KONYA YOLU ÜZERİ GAZİ HASTANESİ KARŞISI) 06500 
TEKNİKOKULLAR / ANKARA  

3) Her aday kendisi için belirlenen sınav tarih ve saatinde sınava girmek zorundadır. Belirtilen 
tarih ve saat dışında gelen adaylar sınava alınmayacaktır. 

4) Adaylar, sınav randevu saatinden en az 20 dakika önce sınav salonun yer aldığı bina bahçesinde 
hazır bulunmalıdır. Bahçe girişinde ve bina/salon girişinde ayrı ayrı kimlik kontrolü 
yapılacaktır. Adaylar, isimleri okunarak sınav binası/salonuna alınacaktır.  

5) Adaylar teker teker içeri alınacak, aday tarafından aday yoklama tutanağı imzalanacaktır.  
6) Adayların yanlarında kişisel özgeçmişlerini (CV) getirmeleri ve yanlarında kimlik belgesi, 

kurşun kalem ve silgi bulundurmaları zorunludur. Adaylar kişisel özgeçmişlerini komisyona 
teslim edeceklerdir. Kişisel özgeçmiş değerlendirmesinde her aday için 10 puan verilecektir. 
Uygulamalı sınavda başarılı olsalar bile doğruluğundan kendilerinin sorumlu olduğu bu belgeyi 
teslim etmemeleri hâlinde kazanan adaylar göreve başlatılmayacaklardır. Puan eşitliği 
durumunda öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı, bu yoksa resmi kurum kuruluşlarda veya özel 
sektördeki dizgi/grafik tasarım deneyimi tercih sebebi olacaktır. 
 

FOTO DİZGİ OPERATÖRÜ UYGULAMALI 
SINAV 

ADAY DEĞERLENDİRME FORMU               

ADI SOYADI                            T.C NO  

 Yüzde (%) Puan 
Kişisel Özgeçmiş 
(CV) 10%  - 
Genel Kültür/İnk. 
Tarihi ve 
Atatürkçülük 20%  - 
Anayasa Bilgisi ve 
657 Sayılı Kanun 20%  - 
Uygulamalı Test 
Sayfası 
Tasarımı/Yazımı 50%  - 

   

 
7) Aday kendisine tahsis edilen yere geçmeden önce zarf seçerek zarfıyla birlikte yerine 

geçecektir. Tüm adaylar yerini aldıktan sonra, adaylardan önce zarfın üzerine kendi ad soyad 
ve TC kimlik numaralarını yazmaları istenecektir. Ardından adaylar zarflarını açacaktır. Aday 
zarflarında şekil de içeren 5 ayrı uygulama metni/sorusu yer alacaktır. Adaylar, istediği 
uygulama metninden/sorusundan başlayabilecektir. Uygulama metninden/sorularının her biri 



10 puan değerindedir. UYGULAMA METİNLERİ/SORULARI, INDESIGN PROGRAMI 
KULLANILARAK TEK BİR SAYFA ÜZERİNDE OLUŞTURULACAKTIR. En az 2 
uygulama metnini/soruyu “çizemeyen/soruyu oluşturamayan” adaylar uygulama sınavındaki 
durumları itibarıyla başarısız sayılacaktır. 

8) Adaylara bir dizüstü bilgisayar (Q klavye) verilecek ve bu bilgisayar üzerinde çalışmaları 
istenecektir. Dileyen adaylar kendi klavye ve mouselarını yanlarında getirebilecektir. Temel 
klavye mouse fonksiyonları dışındaki özellikleri bulunan cihazlar kabul edilmeyecektir. İsteyen 
adaylara harici Türkçe F klavye komisyonca temin edilecektir. Her adayın bilgisayarı eşdeğer 
donanım ve yazılım özelliklerine sahip olacaktır. Bilgisayarlar Microsoft Windows tabanlı 
işletim sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Indesign, Adobe Illustrator yüklü 
olacaktır. FARKLI İŞLETİM SİSTEMLERİ VE FARKLI PAKET PROGRAM 
İSTEKLERİ KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR. 

9) Kronometrenin çalışması ile adaylar, uygulama sınavına aynı anda başlayacaktır. Adaylardan 5 
dakika içinde 5 soru oluşturmaları ve çalışmalarına kendi ad soyadlarını yazmaları istenecektir. 
Süre bitiminde adaylar çalışmalarını yazıcıya gönderecektir. 

10) Çalışmasına adını soyadını yazamayan, gerekli kayıt işlemlerini yapmayan, çalışmasını yazıcıya 
gönderemeyen adaylar tutanakla tespit edilip başarısız sayılacaktır. 

11) Uygulama sınavının ardından adaylardan kendi zarflarından çıkan biri Anayasa Bilgisi, 657 
Sayılı Kanun diğeri Genel Kültür/İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konularında üzere 2 soruyu 
kendi el yazıları ile cevaplamaları istenecektir. Bu uygulamada da süre 5 dakika olacaktır. 
Uygulama tüm adayların aynı anda sınava başlamaları ve aynı anda sınavı bitirmeleri ile son 
bulacaktır. 

12) Sınav sonunda puan üstünlüğüne göre kazanan 6 asıl 12 yedek aday belirlenecektir. Sınav 
sonucunun ilanından itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme 
onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları 
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına 
göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

13) Kazanan adayların çalışma yeri Ballıkpınar Mahallesi Gölbaşı/Ankara adresindeki MEB 
tesisleridir. Bu tesisler, yüksek güvenlikli olup elektronik alıcı verici niteliği olan cep telefonu 
ve benzeri cihazların kullanılmadığı yalıtımlı alanlardır.  

14) Ayrıca sınav uygulamaları sonrası ilgili personelden bazıları, yaklaşık 30 gün süren kapalı devre 
çalışmasında görev alabileceği için kendilerinden sağlık raporu istenecektir. 

15) Adaylar, resmi makamlarca yürütülecek güvenlik soruşturması da olumlu sonuçlanınca göreve 
başlatılacaktır.  

16) Sağlık raporu elvermeyen, çalışma şartlarını kabul etmeyen veya güvenlik soruşturmasında 
olumsuzluk yaşanan adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylardan biri, aynı sürece tabi 
tutulacaktır. Yedek adayların tümü, aynı süreçte başlama ile ilgili engel taşıyorsa yerine başka 
bir aday seçimi yapılmayacaktır. 

17) Adaylara herhangi bir evrak iadesi yapılmayacaktır. İlan metninde belirtilmeyen hususlar 
hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 
 

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  


