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SINAV KURALLARI 
 

1. Sözlük, kitap, önceden hazırlanmış çalışma kâğıtları gibi yardımcı araçlar; cep telefonu, kulaklık, çağrı cihazı, telsiz, 

fotoğraf makinesi, güneş gözlüğü, hesap makinesi, kesici delici alet, ateşli silah, dergi, gazete, yiyecek, içecek -şeffaf 

pet şişe içerisindeki su hariç- bilgisayar, dizüstü bilgisayarı, tablet, el bilgisayarı, kayıt işlevi olan diğer cihazlar, teknik 

araçlar vb. ile sınava girmek yasaktır.  
 

2. Soru kitapçığınızı aldıktan sonra sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup 

bulunmadığını “sadece göz atarak” hızlı bir şekilde kontrol ediniz. Kontrolün ardından sınav başlayana kadar soru 

kitapçıkları kapalı olarak beklenmelidir. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için sınav 

sorumlusuna başvurunuz.  
 

3. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika ve sınavın bitmesine 15 dakika kala sınav salonunu terk etmek yasaktır.  
 

4. Sınav başvurununuz tamamlanmış olsa bile sınav başladıktan sonra sınav salonuna alınmayacaksınız. 
 

5. Okuma ve dinleme bölümlerinin cevaplarını optik cevap kâğıdındaki ilgili alanlara işaretleyiniz. Soru kitapçığı 

üzerindeki işaretlemeler dikkate alınmayacaktır.  
 

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorunludur.  
 

7. Sınav salonundan ayrılmadan soru kitapçığınızı ve optik cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeniz 

gerekmektedir. 
 

8. Sınav başlama ve bitiş saatleri sınav giriş belgenizde duyurulduğu gibidir. 
 

9. Cevap kâğıtları ve soru kitapçıklarındaki gerekli yerler doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Cevap kâğıdında 

doldurulması gereken (aday numarası, ad soyadı, uyruk, sınav tarihi) alanlar doldurulmalı ve özellikle aday numarası 

ve kitapçık türü bölümü doğru kodlanmalıdır. Aday numarası ve kitapçık türünü yanlış kodlayan adayların sınavı 

geçersiz sayılacaktır.  
 

10. Sınav süresince tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkılmasına izin verilmemektedir. Bu 

nedenle salonda herhangi bir sınav dokümanı dağıtılmadan önce ihtiyaçlar giderilmelidir. Sınav esnasında salondan 

her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.  
 

11. Sınavda adayların birbirleriyle konuşması, sınav metinlerini ve sorularını başkalarının duyacağı şekilde okuması, 

kopya çekmesi veya çekilmesine yardımcı olması, belgede sahtecilik yapması, salondaki görevlilere soru sorması, 

birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermesi, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. tütün ürünleri kullanması, 

başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmesi, madde 1’de tanımlanmış yasaklı maddeler ve yardımcı 

araçlar kullanması, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunması sınav kurallarına aykırıdır.  
 

12. Okuma ve dinleme bölümlerinde, sınav süresi bittikten sonra sorun yaşanmaması için cevap kâğıdına mutlaka 

sınav esnasında işaretleme yapılmalıdır. Sınav bittikten sonra cevap kâğıdını doldurma talebine izin verilmeyecektir. 

Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar dikkate alınmayacaktır. 
 

13. Sınav süresince sınav görevlisiyle konuşmak, görevliye soru sormak yasaktır. Aynı şekilde sınav görevlisinin de 

katılımcılarla yakından ve alçak sesle sınav soruları hakkında konuşması yasaktır.  
 

14. Soru kitapçığının boş yerleri müsvedde olarak kullanabilecektir.  
 

15. Soruların cevaplarının ayrı bir sayfaya yazılıp dışarı çıkarılmasına izin verilmemektedir.  

 


