
 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

 

1. Cep telefonuyla sınava girmek kesinlikle ya-
saktır. Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araç-
ları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında 
fonksiyonu olan saat vb. her türlü bilgisayar      
özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teç-
hizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, 
sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, 
hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb.      
araçlarla da girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava 
girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına 
yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayı-
lacaktır. 

2. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 
120 dakikadır (2 saat). Sınavın ilk 60 ve son 
15 dakikası içinde hiçbir aday dışarı çıkarıl-
mayacaktır. Cevaplamayı süre bitmeden ta-
mamlarsanız, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçı-
ğınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu 
terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan edi-
lip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon gö-
revlileri tarafından toplanıncaya kadar yerleriniz-
de kalınız. 

3. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk      
eden aday, her ne sebeple olursa olsun tek-
rar sınava alınmayacaktır. 

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru 
sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de     
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; 
ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şey-
leri istemeleri kesinlikle yasaktır. 

5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, 
kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden-
lerin kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazıla-
cak ve bu adayların sınavları geçersiz sayıla-
caktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye 
kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorum-
luluk size aittir. 
Adayların test sorularına verdikleri cevapların 
dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; 
bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel 
veya toplu olarak kopya girişiminde bulunul-
duğunu gösterirse, kopya eylemine katılan aday-
ların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal    
edilecektir. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafın-
dan görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmek-
tedir. Bu durum sizin için son derece önemlidir. 

ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara 
uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişi-
minde bulunulduğunu raporunda bildirdiği tak-
dirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu sa-
londa sınava giren adayların tümünün sınavını 
geçersiz sayabilir. 

6. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak 
zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz 
yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayıl- 
ması, her şeyden önce sınav kurallarına uyma-
nıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulu-
nanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlikleri tutanağa yazılacak ve sınavları geçer-
siz sayılacaktır. 

7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve 
yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem 
kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma ka-
lem kesinlikle kullanılmayacaktır. 

Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması 
gerekir. Soru kitapçıklarına işaretlenen cevaplar 
geçerli değildir. 

8. Soru kitapçıklarınızı alır almaz, sayfaların eksik 
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bu-
lunup bulunmadığını kontrol ediniz. Eksik sayfalı 
ya da basımı hatalı olan soru kitapçığını değişti-
rilmek için derhal Salon Başkanına başvurunuz. 

Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı 
bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön 
kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı     
olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması du-
rumunda Salon Başkanından yeni bir soru ki-
tapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün de-
ğişik olduğunu daha sonra fark ederseniz size   
o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden 
hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon 
Başkanına başvurunuz. 

Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçı-
ğının türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında 
ilgili yuvarlağı doldurarak belirtiniz. Cevap 
kâğıdınızda işaretlediğiniz soru kitapçığı türü sa-
lon görevlileri tarafından sınav öncesi kontrol    
edilerek Özel Mürekkepli Kalemle karalanacak    
(işaretlenecek) ve paraflanacaktır. Salon görevli-
leri tarafından cevap kâğıdınızda ilgili alanın işa-
retlenmemesi durumunda cevap kâğıdınız de-
ğerlendirilemeyecektir. Sizin ve salon görevlile-
rinin işaretledikleri kitapçık türü arasında fark 
olması halinde salon görevlilerinin işaretlediği 
dikkate alınacaktır. 

9. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek so-
ru kitapçıklarının üzerinde ayrılan yere adınızı, 
soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve bu salo-
nun salon numarasını yazınız. Sınav sonunda 
soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek 
incelenecektir. Soru kitapçıklarınızın bir tek say-
fası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayıla-
caktır. 

10. Soru kitapçıklarının sayfalarındaki boş yerleri 
müsvedde için kullanabilirsiniz. 

11. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse 
sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir. 

12. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı 
bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız ke-
sinlikle yasaktır.  

13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitap-
çığınızı, cevap kâğıdınızı ve bu oturuma ait 
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salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. 


