
3.5. SINAVDA KULLANILACAK SINAV KİTAPÇIĞI VE CEVAP ALANLARI 

Sınavda uygulanacak test, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını sınav kitapçığının ilgili alanında 

(her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına) işaretleyeceklerdir. Kitapçıkların tüm sayfaları ÖSYM’de taranacak, 

sayfa görüntüleri üzerinden görüntü işleme yöntemleriyle adayların işaretleri belirlenecek ve bilgisayar ortamında 

değerlendirilecektir. 

Her bir sınav kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Sınav kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri 

tarafından poşeti kapalı olarak, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Sınav kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından 

açılmalıdır. 

Sınav kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile 

doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır. 

SINAV KİTAPÇIĞI ÖRNEK SORU VE CEVAP 

Bir simitçi elindeki 30 TL’nin tamamıyla fırından bir miktar simit almıştır. Ertesi gün fırıncı, her bir simide 25 kuruş 

indirim yapmış ve bu simitçi 30 TL’ye bir önceki güne göre % 50 fazla sayıda simit almıştır. 

Bu iki günde simitçi fırından toplam kaç simit almıştır? 

A) 80        B) 90        C) 100         D) 110         E) 120 

  

(Kitapçıkta her sorunun altında yer alan ve ilgili soru için doğru cevap şıkkının işaretleneceği yer. Adayın sınav 

kitapçığını dikkatli kullanması sayfaları kırıştırmaması, yıpratmaması, yırtmaması ve karalama-işaret ve işlemleri 

yukarıda gösterilen doğru cevabın işaretleneceği alana taşırmaması önemle rica olunur.  Mesut Sabancı’dan uyarı) 

Adaylar kendilerine verilen sınav kitapçığının üzerinde yer alan Sınava Giriş Kodu alanlarına sınava giriş belgelerindeki 

Sınava Giriş Kodunu yazacaklar, kodlayacaklar ve ilgili alanda onaylayacaklardır. Sınav kitapçığı üzerinde Sınava Giriş Kodu 

yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan sınav kitapçıklarının değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin 

eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir. 

Sınav kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden 

yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretlenecektir. 

Adaylara cevap kâğıdı verilmeyecektir. Soru üzerinde işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Doğru cevap olarak 

işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alan dışarıya taşırılmadan, tam olarak ve belirgin bir şekilde doldurulmalıdır. Bir 

soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır. Cevapları değerlendiren optik 

okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bu nedenle bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş 

işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu 

işaret çok iyi silinmiş olmalıdır. 

 

DİKKAT: Sınavda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 

yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı veya internet ortamında 

yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, 

fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 



5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul 

etmiş sayılırlar. 

 

3.6. ADAYLARIN SINAVDA TESLİM EDECEKLERİ BELGELER 

Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı sınav kitapçığını salondaki görevlilere teslim edecekler, sıra üzerinde 

bırakmayacaklardır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından adayın 

kendisi sorumludur. Sınava Giriş Belgesi ise belgede yer alan SINAVA GİRİŞ KODU aday tarafından sınav kitapçığına 

yazıldıktan ve kodlandıktan sonra salondaki sınav görevlileri tarafından toplanacaktır. Sınava giriş belgesinin, sınav 

kitapçığının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. ÖSYM’de her salona ait sınav 

evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir 

tutanakla tespit edilir. Sınava giriş belgesi veya sınav kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse 

salon görevlilerinin, sınav kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler. 

3.7. SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR? 

     Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın; 

 sınava, atandığı salonda girmesi, 

 SINAVA GİRİŞ KODU’nu sınav kitapçığına yazdıktan ve kodladıktan sonra sınava giriş belgesini sınav 

görevlilerine teslim etmesi, 

  kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması 

 cevaplarını sınav süresi içinde sınav kitapçığındaki cevap alanlarına işaretlemiş olması 

  sınav kitapçığına T.C. Kimlik Numarasını ve Sınava Giriş Kodunu doğru olarak yazıp kodlaması 

 sınav kitapçığına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz 

olması 

  sınav sonunda sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) sınav görevlilerine teslim etmesi 

 salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması. 

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Belgeleri eksik 

veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde 

sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve 

kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera 

kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel 

teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. 

Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin salon tutanakları ve ÖSYM başkanlığına 

iletecekleri raporlar dışında adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor 

verme sorumluluğu yoktur. 

Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Kanun’un ilgili maddesinde yer alan 

düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir: 

Hazırlayanlar: Rehber Öğretmenler 
Mesut SABANCI 
Adem KALEBAŞI 
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