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SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

1. Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için 

adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında 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 

dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru 

kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. 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. 

2. Adaylar sınava girişte Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik 

Belgesi, Kimlik Kartı Talep Belgesi veya süresi geçerli Pasaport belgelerinden herhangi 

birini ibraz etmesi zorunludur. Bu belgelerin resimli, soğuk damgalı ve asılları geçerlidir. 

Sınava Giriş Belgesi ile birlikte bu belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen adaylar 

sınava alınmayacaktır. Gerekli kontroller sınav gözetmenlerince yapılacak olup 

belgelerinde eksiklik olan adaylar sınav salonundan çıkarılacaktır.  

3. Adayların sınav binasına çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan 

bluetooth vb. cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, metal 

para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihazla, çağrı cihazı, telsiz, 

fotoğraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, 

hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri 

teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, 

cetvel vb. araçlarla gelmeleri yasaktır. Bu cihazlarla sınava girmek isteyen aday sınava 

alınmayacaktır. 

4. Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan 

adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Adayların sınav süresince, 

birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki 

görevlilere soru sormaları, müsvedde kâğıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kâğıda 

yazmaları, birbirlerinden kalem, vb. şeyler alıp vermeleri, sınav düzenini bozacak başka 

davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav görevlileri diğer adayların 

dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse 

kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmadan tutanak düzenler. Hangi yol 

seçilirse seçilsin, bu adayların kimlikleri, kusurları sınav tutanağına açıkça yazılacak ve 

sınavlarının geçersiz sayılacağı sınav tutanağında belirtilecektir.  

5. Adaylar sınavda yoklama listesini tükenmez kalem ile imzalayacaklardır. Optik formda 

sadece kurşun kalem kullanacaklardır. 
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6. Aday listesinde bulunan imza kısmı sınava katılan adaylara imzalatılacak sınava 

katılmayanlara salon görevlilerince ilgili imza kısmına sınava gelmedi/katılmadı ibaresi 

yazılacaktır.  

7. Her testin cevaplarını cevap kâğıdında sadece o test için ayrılmış alana işaretleyiniz. 

İlgili testin cevaplarını cevap kâğıdında doğru alana işaretlemediğiniz takdirde oluşacak 

değerlendirme sonuçlarından aday sorumludur. 

8. Adaylar tarafından hatalı kusurlu olduğu tespit edilen soru kağıtları bina sınav 

sorumlusunun bilgisi dâhilinde sınav salonunda bulunan adaylara da gösterilmek 

suretiyle değiştirilecektir. 

9. Sınav bittikten sonra salondan ayrılmadan önce cevap kâğıdınızı, soru kitapçığınızı ve 

sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız. 

Sınav evrakını masa üzerinde kesinlikle bırakmayınız. 


