
 
 
 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

 
 

 
 

 

1. Sınav sistemine e-Devlet üzerinden yasal kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle giriş yapılacaktır. e-Devlet 
şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemlerin doğruluğu kabul edilmiş sayılır ve yasal sorumluluk adaylara aittir. 

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep 
bilgisayarı, saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, 
defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. 
araçlarla sınava girmek yasaktır.  

3. Sınava saat, kulaklık, küpe, bilezik, broş vb. herhangi bir metal eşya ile girmek, su dışında içecek ve yiyecek 
getirmek yasaktır. Bu şekilde sınava girmiş adayların kimlik bilgileri mutlaka Tutanak Formu ile kayıt altına 
alınacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

4. 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 alınmayacaktır. 

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla 
yakından ve alçak sesle konuşmaları kesinlikle yasaktır. 

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Tutanak Formu ile kayıt altına alınacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye 
ya da vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk adaylara aittir. Adayların test sorularına 
verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular 
bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların cevaplarının bir 
kısmı ya da tamamı iptal edilecektir. Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde 
yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri takdirde, BelgeCBS takdir 
hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.  

7. Soruların ve/veya bu sorulara verilen cevapların ayrı bir kâğıda yazılması ve bu kâğıdın dışarı çıkarılması 
kesinlikle yasaktır. 

8. Sınav başladıktan sonra sınav süresinin ilk 30 dk. ile son 5 dakikası içinde sınavdan çıkmanıza izin 
verilmeyecektir. Bu süreler dışında sınav süresi bitmeden cevaplamayı tamamlayan adaylar, “Sınavı Bitir” butonu 
ile işlemi bitirerek itiraz sürecine geçebilecek ve sonrasında sınav salonundan ayrılabilecektir.  

9. Tüm bölümlerden toplam soru sayısı 90, sınav süresi 135 dakikadır. Soru ve sürelerin dağılımı aşağıdaki gibidir.  
 

Sınav Bölümü Soru Adedi Sınav Süresi 
A1/T1 20 30 dk. 
A2/T1 20 30 dk. 
A3/T1 50 75 dk. 

 
10. Birden fazla bölümden sınava katılanlar toplam sürelerini tercih ettikleri gibi kullanabilirler. Sınav esnasında 

toplam sınav süresi ve kalan süre ekranınızda görünecektir. 
11. Bölümler ve sorular arasında geçiş yapılabilecektir. Hangi sınav bölümünde olduğunuz, cevapladığınız ve henüz 

cevaplamadığınız sorular ekranda izlenebilecektir. 
12. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 

Bu nedenle tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza 
olacaktır. 

13. Her soru için cevap olarak işaretlenen şık cevap alanında yeşil renk ile gösterilecektir.  
14. Sınav bitiminde sınav bitirme işlemi onaylanacak olup bu işlemden sonra sınav sistemine yeniden giriş 

yapılamayacaktır. Emin olmadıkça sınav bitirme işlemini onaylamayınız, sınavı onaylamadan salonu terk 
etmeyiniz. 

15. Sınav sonrasında asgari başarı notunuz ekranda görüntülenecektir. İlgili yeterlilik birimdeki teorik sınavdan 
başarılı olan adaylar aynı yeterlilik birimindeki uygulama sınavına katılabileceklerdir. 

16. Adaylar sınav bitirme işlemini onayladıktan sonra itiraz süresi başlayacaktır. İtiraz süresi toplam 10 dakikadır. 
Sonradan ve farklı yöntemlerle yapılan itirazlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır. 

17. Sınav sonunda doğru cevaplar yeşil, yanlış cevaplar kırmızı olarak ekranda görüntülenecektir. Boş bırakılan 
sorular için ise soru kökü gri tonlama ile vurgulanacaktır. Bu şekilde doğru-yanlış veya boş cevapları kontrol 
edilebilir ve gerekli gördüğünüz itirazları yapabilirsiniz. 

 


