SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav süresi 150 dakikadır.
2. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen
ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 15 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir
adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30
dakikadan sonra hiçbir aday sınava alınmaz.
3. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar
sınava alınmayacaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde
görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden
kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Gerektiğinde
görevliler oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden
önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunur ve yapılacak
uyarılara uymazsanız kimliğiniz tutanağa yazılacak ve sınavınız geçersiz sayılacaktır.
6. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Salon Sınav Tutanağı düzenlenir ve
ilgili adayların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır:
a) Kağıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açı ölçer, cetvel vb. araçları; cep
telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma
cihazlarını; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri
yanında bulundurmak,
b) Hesap makinası bulundurmak ve/veya kullanmak,
c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,
d) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
e) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap
kağıdında işaretleme yapmak,
f) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,
g) Cevap kağıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir
şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.
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7. Sınav sırasında kopya çeken, kopya çekmeye girişen, kopya veren, kopya çekilmesine
yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları
geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya kopya vermeye çalışanları uyarmak
zorunda değildir. Sorumluluk size aittir. Sınav sırasında cevap kağıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız sizin için son derece önemlidir.
8. Cevap kağıdında ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Cevap kağıdına yazılacak
her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır.
Tükenmez kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Her soru için yalnızca bir harfi (A, B, C, D,
veya E) işaretleyiniz. Cevapların cevap kağıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru
kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9.

Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım

hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya
basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhal Salon Başkanına başvurunuz. Soru kitapçığında
her sayfanın başında basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı
soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon
Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu
daha sonra fark ederseniz, hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına
başvurunuz. Soru kitapçığının türünün hatalı olduğunu tespit ettiğinizde, bu zamana kadar
cevaplama yaptığınız kitapçık türünün cevapları esas alınır. Cevap kâğıdınıza, size
verilecek olan soru kitapçığının türünü işaretlemeyi unutmayınız. Bu işaret konmamışsa
sınavınızın değerlendirilmesine olanak bulunmadığından sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
11. Sınav sırasında, görevliler dahil, kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
12. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kağıda yazıp ve bu kağıdı dışarı
çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
13. Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle bütün soruları
cevaplamanız yararınıza olacaktır.
14. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı
işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kağıdınızı salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
Sınav kurallarına uyduğunuz için teşekkür eder, başarılar dileriz.

2

