
SINAVDA UYULACAK KURALLAR / EXAM RULES  

 

Sınava girecek adayların kimlik kartları ve sınav giriş belgeleri kontrol edilecektir. Bu belgeleri 
olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.  

 Sınavın başlamasını izleyen ilk 45 dakika, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir adayın 
sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınav başladıktan 30 dakika sonra gelen adaylar 
sınava alınmayacaktır.  

 Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır. 

 Sınav salonunda oturma düzeninin sağlanmasında sınav görevlileri yetkilidir. Adaylar 
görevlilerin talimatlarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Sınav görevlileri; sınav 
kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve 
kopya çekilmesine yardımcı olan adaylar hakkında tutanak tutacaklardır ve sınavları 
geçersiz sayılacaktır. 

 Sınava kitap, defter, ders notu gibi materyallerle girmek yasaktır.  

 Sınavda telsiz, cep telefonu, kamera, hesap makinesi gibi elektronik araçlar 
kullanılmamalıdır, kapatılmalıdır ve sıranın üstünde bulundurulmamalıdır.  

 Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde 
görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden 
kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 

 Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru 
kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 

 Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde (kitapçık 
türü/BLK ile başlayan aday numarası gibi) bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde) 
sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir, bu husustaki özen yükümlülüğü ve 
sorumluluk size aittir. Eksik veya yanlış kodlamadan dolayı okutulamayan formlar tekrar 
okutulmayacaktır. 

 Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 

 Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı 
çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 

 Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş 
belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız. Soru kitapçığınızı 
veya optik formunuzu teslim etmediğiniz takdirde sınavınız geçersiz sayılacak ve adınıza bir 
sınav sonuç belgesi düzenlenmeyecektir. 



ID cards and exam entrance documents of the candidates will be checked. 
The ones who don't have these documents with them will not be taken to the 
exam. 

 The candidates will not be let out of the exam hall during the first 45 minutes 
even if they have completed their exam. The candidates who arrive 30 
minutes after the exam starts will not be allowed inside the exam hall. 

 The candidate who leaves the exam hall, for whatever reason, will not be 
allowed to come back in. 

 The invigilators are in charge of the sitting order. The candidates are obliged 
to follow the instructions of the invigilators. The invigilators will prepare a 
report about the candidates who attempt to cheat, who don't follow the 
exam rules and don't behave accordingly. And the exam of those candidates 
will be considered invalid. 

 It is forbidden to bring books, note books and similar course materials to the 
exam. 

 Equipment or tools such as walkie-talkie, mobile phone, camera, calculator 
shouldn't be used or put on the table; they should all be switched off. 

 It is forbidden to talk and ask questions to the invigilators. It is also forbidden 
for the invigilators to talk to the candidates in a close distance. The 
candidates are forbidden to ask for pencils, erasers, etc. from other 
candidates as well. 

 When the time is over, the answer sought to have been marked on the 
answer sheet. The markings on the question book will be considered invalid. 

 The candidates are responsible for any missing or wrong information on the 
question book (type of booklet/ candidate number starting with BLK, etc.) 
and answer sheet and the exams of these candidates will be considered 
invalid. 

 You can use the free areas on the question book. 

 It is forbidden to write the questions and answers on a paper and try to take 
this paper out of the exam hall. 

 Before leaving the exam hall, do not forget to give your question book, 
answer sheet, and exam entrance document to the invigilators. If not, your 
exam will be disregarded and no result document will be developed for you. 

 


