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SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

 

1. Yanında Cep telefonu bulunan adaylar telefonlarını kapatarak sınav sorumlusuna teslim etmelidir. Çağrı cihazı, telsiz, akıllı telefon 

kulaklığı vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat işlevi dışında fonksiyonu bulunan saat, bileklik vb. her türlü bilgisayar özelliği 

bulunan cihazlarla ve ayrıca silah vb. teçhizat, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi 

vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları 

geçersiz sayılacaktır. 

2. Tüm adayların YTÜ Öğrenci Kimlik kartı ve ayrıca geçerli bir kimlik kartı daha (Pasaport, Mavi Kart, TC Nüfus Cüzdanı, ehliyet, ikamet 

kartı, adayın kendi ülkesindeki kimlik kartı veya Geçici Koruma Kimlik Belgesi) ibraz etmesi zorunludur. Kontrol sırasında YTÜ öğrenci 

kartı ve yukarıda anılan kimlik kartlarından birisi ile çapraz kontrol yapılacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı (kayıp, çalıntı vs.) öğrenci 

kartı olmayan adaylar e-devlet üzerinden aldıkları kare kodlu öğrenci belgelerini de kullanabilirler. Toplu taşıma kartı geçerli bir kimlik 

kartı kabul edilmeyecektir.  
3. Sınavda kurşun kalem, silgi, kalemtıraş vb. donanımlar dağıtılmayacaktır, bunları adayın getirmesi gerekmektedir.  

4. Bu sınav, tek oturum halinde düzenlenecek olup verilen cevaplama süresi 100 dakikadır.  

5. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikası içinde hiçbir adayın dışarı çıkmasına izin verilmeyecektir. Cevaplama işlemini ilk 30 dakikadan sonra 

ve son 15 dakikadan önce tamamlayan adaylar cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını salon görevlilerine teslim ederek salonu terk 

edebilirler. Aksi takdirde sınav süresinin sona erdiği ilan edilene kadar adaylar yerlerinde kalmalı ve tüm cevap kâğıtlarının ve soru 

kitapçıklarının toplanmasını beklemelidir. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar 

salona alınmayacaktır. 

6. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle 

konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 

7. Adaylar, sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymalıdır. Gerektiğinde görevliler adayların yerlerini de değiştirebilir. 

Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adaylarla ilgili tutanak tutulur ve sınavı geçersiz sayılır. 

8. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya çekilmesine yardım eden adaylarla ilgili tutanak tutulur ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk adaya 

aittir. Adayların sorulara verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen 

bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse, kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı 

iptal edilecektir. Sınav görevlileri, bir salonda sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu 

raporlarında bildirdiği takdirde, Koordinatörlük takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren adayların tümünün sınavını geçersiz 

sayabilir. 

9. Cevap kâğıdındaki tüm alanlar aday tarafından doldurulmalıdır. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün 

işaretlemelerde kurşun kalem kullanılmalıdır. Tükenmez kalem veya dolma kalem kesinlikle kullanılmamalıdır. Cevapların cevap 

kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir, soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 

10. Adaylar, Sınav Görevlisinin talimatından sonra, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını 

kontrol etmeli, soru kitapçığının sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl sınav görevlisine başvurmalıdır.  

11. Cevaplamaya geçmeden önce aday kendisine verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere kurşun kalemle gereken bilgileri 

yazmalıdır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve Koordinatörlük tarafından tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek 

sayfası bile eksik çıkarsa ilgili adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerler müsvedde için kullanılabilir 

13. Sınav sırasında, görevliler dahil, kimse sigara, pipo, puro vb. tütün ürünleri içmeyecek ve hiçbir şey yemeyecektir. Şeffaf ambalajlı su 

içmek serbesttir. 

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

15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. 

16. 20 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan sınava herhangi bir nedenden dolayı katılamayanlar için ileriki tarihlerde bir mazeret sınavı 

yapılmayacaktır.  

 

Başarılar dileriz. 


