
Atatürk Öğretmen Akademisi 2022-2023 Öğretim Yılı Giriş Sınavı Kuralları İle İlgili 
Açıklamalar 
       

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin 27 Ağustos 2022 tarihindeki yazılı giriş sınavı, 
yürürlükteki lise müfredatı kapsamında her biri 25 sorudan oluşan Türkçe, Sosyal Bilimler, 
Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce olmak üzere 5 alt testten oluşacaktır. Yazılı giriş 
sınavında, 4 (dört) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecektir. Sınav, tek oturumda gerçekleştirilip, 
süresi 150 dakika olacaktır. 

Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı giriş sınavı sonuçlarına göre Sınıf Öğretmenliği ve 
Okul Öncesi Öğretmenliği Programları için toplam kontenjan sayısı kadar aday mülakat hakkı 
kazanacaktır. Ancak, mülakat hakkı kazanan en son sıradaki adaylar ile aynı puanı alan tüm 
adaylar mülakata çağrılacaktır. 

 

Sınavda Uyulması Gereken Kurallar  

Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların 
sınavın başlamasından bir saat önce sınava girecekleri merkezlerde kimlik kartları ve sınava 
giriş belgeleri ile hazır bulunmaları zorunludur.  

Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek 
yetkisi, salon başkanına aittir. Salona önceden gönderilmiş olan Aday Yoklama Listesi ile 
adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara 
hatırlatarak test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli 
yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru 
kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar, sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini 
erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav 
salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını 
gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple 
olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.  

Adayların sınava, 

çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat 

fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan 

cihazlarla, silah vb. teçhizatla girmeleri ve sınav süresince adayların, birbirleriyle 

konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere 

soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav salonunda sigara, 

pipo, puro vb. içmeleri, sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları, bir 

şeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına 
aykırıdır. 

Sınava girecek adayların yakınları sınav binasına ve bahçesine alınmayacaktır.  
 
 

 

 



 

Covid-19 Durumu Olan 2022-2023 AÖA Giriş Sınavı Adaylarının Dikkatine!   

27 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak AÖA giriş sınavına girecek adaylardan; 

  Kesin Covid-19 tanısı olan adaylar, 

Başkanlığımız tarafından sınav merkezlerinde hazır bulundurulan ayrı sınav salonlarında sınava 
alınacaklardır.  

Adaylara önemle duyurulur. 

 


