
 
 

SINAV TALİMATI 
 
Sınav Başlamadan Önce Uyulacak Kurallar 

 
1. Sınav başlangıç saatinden en az 15 dakika önce, sınav merkezinde sınav salonunun girişinde 

hazır bulununuz. Daha erken gelmeniz durumunda, bekleme ve dinlenme alanı olarak tahsis 
edilmiş olan sosyal alanlarda bekleyebilirsiniz. Bu alanlar haricinde hiçbir yerde 
beklemeyiniz ve kesinlikle yüksek sesle konuşmayınız. 

2. Sınav esnasında elektronik veya basılı doküman, defter, kitap, sözlük, not, boş kâğıt, cep 
telefonu, her türlü  kayıt ve haberleşme cihazı gibi şeyleri üzerinde veya yakınında 
bulundurmak, sınav salonuna sokmak yasaktır, uymayanların sınavları geçersiz sayılır. 
Üzerinizde bulunan bu tür ve benzeri malzemeleri, sınav bitiminde size tekrar iade edilmek 
üzere, sınava girmeden önce sınavda görevli gözetmene teslim ediniz. 

3. Üzerinizde silah ile sınav salonuna girmeyiniz. Eğer görev gereği silah kullanıyorsanız bile 
sınav merkezine girerken silahınızı üzerinizde bulundurmayınız. 

4. Sınav gözetmenine kimliğinizi ibraz ederek yoklamayı imzalayınız. 
5. Sınav salonu girişinde asılı bulunan Sınav Yoklama Tutanağı üzerinde belirtilen numara ile 

sınav salonunda sizin için tahsis edilmiş olan masaya oturunuz. 
6. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları tükenmez kalemle doldurunuz. 

Sayfaların eksik olup olmadığını ve kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını 
kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için sınav 
gözetmenine başvurunuz. Aynı şekilde, cevap kağıdı üzerinde yer alan tarih, adı soyadı, TC 
no ve imza alanlarını tükenmez kalemle doldurup, kutucukları kurşun kalemle işaretleyiniz. 

7. Cevap kâğıdına işaretlenmesi gereken bilgiler ile soru kitapçığına yazılması zorunlu olan 
bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün 
olamamaktadır. Bu husustaki yükümlülük ve sorumluluk size aittir. 

8. Soru  kağıtları  üzerinde  yazılı  olan  talimatı  çok  iyi  okuyunuz  ve  sınav  gözetmeni  
sınavı başlatmadan sorulara bakmayınız. 

9. Anlaşılmayan bir konu olduğunda izin isteyerek herkesin duyabileceği şekilde sorunuz. 
 

Sınav Sırasında Uyulacak Kurallar 
 

1. Sınav süresince; sınav merkezi tarafından sağlanan sınav kâğıdı ve kurşun kalem-
tükenmez kalem-silgiden oluşan araç gereci kullanınız ve bunları sınav bitiminde sınav 
gözetmenine eksiksiz teslim ediniz. 

2. Soru  ve  cevap  kağıtlarının  üzerine  şık  işaretlemek  haricinde  yazı,  işaretleme  
yapmayınız. 

3. Sınav gözetmeni haricinde kimse ile konuşmayınız. 
4. Gözetmenin durum gereği yapmış olduğu ikaz ve düzeltmelere uyunuz. 
5. Sınav sırasında tuvalet, revir, sağlık, su içmek vb. ihtiyaçları için adayların sınav salonundan 

kısa bir süre için bile olsa çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan çıkan aday, her ne 
sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır. 
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6. Aşağıdaki haller kopya çekmek olarak değerlendirilerek işlem yapılır ve sınav geçersiz sayılır: 
a. Sınav  süresince  sorularla  ilgili  not  almak  ve  alınan  notları  dışarı  çıkartmak  veya  

buna teşebbüs etmek, 
b. Sınav için kullanılan her türlü malzemeye kötü amaçlı etkide bulunmaya alkışmak, 

(üzerine yazı yazmak, işaret koymak, vb.) 
c. Başka bir adayla birbirine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermek, 
d. Sınav esnasında diğer adaylar ile konuşmak, 
e. Başkasının cevap kağıdına bakmak veya bakma girişiminde bulunmak, 
f. Başkasının sınav evrakını kullanmak, 
g. Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, 
h. Başkasının yerine sınava girmek veya girişimde bulunmak. 

7. Her türlü kopya çekme girişiminde bulunan veya kopya çekerken yakalanan aday hakkında, 
sınav g ö z e t m e n l e r i  tarafından kopya tutanağı tutulacak ve sınavı geçersiz 
sayılacaktır. 

8. Sınav bitiminde cevap kağıdınızı kontrol ediniz, soru ve cevap kağıtlarını sınav gözetmenine 
tam olarak ve kendiniz teslim ediniz. 

9. Sınav salonunda en az iki aday bulunur, iki adaydan biri, sınavını bitirse bile diğer adayın 
sınavı bitinceye veya sınav süresinin bitimine kadar sınav salonundan ayrılmaz. 

 
Sınav Sonrasında Uyulacak Kurallar 

 
1. Sınavı tamamlayıp soru ve cevap kağıtlarını ve sınav merkezince tarafınıza verilmiş kurşun 

kalem-tükenmez kalem-silgiden oluşan araç gereci sınav gözetmenine teslim ettikten sonra 
sınav solundan ayrılınız. 

2. Sınava girmeden önce sınavda görevli gözetmene teslim ettiğiniz şahsi eşyalarınızı teslim 
alınız. 

3. Bina içerisinde bekleme ve dinlenme alanı olarak tahsis edilmiş olan sosyal alan dışında 
hiçbir yerde beklemeyiniz ve kesinlikle yüksek sesle konuşmayınız. 

4. Tütün ve tütün mamullerinin tüm kapalı alanlarda içilmesi yasaktır. 
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