
 

 

YGS “İLK PROVA” 

SINAV UYGULAMA 

YÖNERGESİ 
 

STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ 

AR-GE 

 

TRABZON-2017 

 



SINAV ANA ESASLARI 

 

1. YGS İlk Prova Deneme Sınavı 12 Şubat 2017 Pazar günü saat 10.00’da 
uygulanacaktır. 

2. Sınav süresi 160 dakika olup 12.40’ta sona erecektir. 
3. Deneme sınavı A ve B kitapçık türleri olmak üzere iki farklı türden oluşmaktadır. 

Kitapçık türlerinde sorular aynı olup sadece soru yerleri değişmektedir. 
4. Sınav Karadeniz Teknik Üniversitesi Yerleşkeleri ile Fatih Eğitim Fakültesi 

binalarında eş zamanlı uygulanacaktır. 
5. Öğretmenlerin en geç saat 08.45’de görev yerlerinde olması gerekmektedir. 

 

ADAYLARIN SINAV BİNASINA/SALONUNA ALINMASI 

 

1. Sınavı zamanında başlatabilmek için adayların, sınavdan 1 saat önce Nüfus Cüzdanını 
(veya süresi geçerli pasaport) kontrol edilerek, elle ve/veya elektronik detektörlerle 
üst aramaları yapılarak sınav salonlarına alınmalarına başlanır. 

2. Sınav saat 10.00’ da başlayacaktır. 09.45’ten sonra sonra gelen adaylar her ne sebeple olursa 
olsun (Bina Sınav Sorumlusunun bilgisi ve onayı olsa dahi) kesinlikle sınav salonuna 
alınmayacaktır.  

       (Unutulmamalıdır ki 2017 ÖSYS kılavuzuna göre 12 Mart 2017’de ÖSYM tarafından 
yapılacak olan YGS’de,  sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav 
binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 09.45’ten sonra kesinlikle sınav 
binalarına alınmayacaklardır.) 

 

ADAYLARIN SINAVA GİREBİLMELERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Adayların www.trabzonarge.meb.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaralarını girerek 
edinecekleri “Sınav Giriş Belgesi”. 

2. T.C. Nüfus Cüzdanı ya da geçerli bir kimlik belgesi(pasaport) 
 

 Bu iki belge yanında bulunmayan aday sınav binasına ve salonuna alınmaz. Bu 
belgeler, adaylar salona alınırken Salon Başkanı tarafından titizlikle incelenir, 
bir adayın kendi yerine başkasını sınava sokmasına engel olmak için gerekli 
önlemleri alır. 

 Adaylar mevcut Nüfus Cüzdanları, geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya 
yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle 
düzenlenen “Geçici Kimlik Belgesi” ile de sınava girebileceklerdir. 

 Sınavda kullanılmak üzere, kurşun kalem, bir adet silgi ve bir adet kalemtıraş 
Müdürlüğümüz tarafından temin edilecektir. Bu nedenle adaylar tarafından 
getirilecek kırtasiye malzemeleri, yiyecek, içecek (su hariç) vb. tüketim 
maddeleri de sınav salonuna alınmaz. Adaylar şeffaf pet şişe içerisinde su 
getirebilirler. 

 
 

http://www.trabzonarge.meb.gov.tr/


SINAV YERİ 

               Adaylar sınava, üzerinde kendi adı, soyadı ve T.C Kimlik Numarasının yazılı 
bulunduğu Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina, salon ve sırada girmek zorundadır. Zorunlu 
haller dışında bu kural dışına kesinlikle çıkılmayacaktır. 

 

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI 

1. Adaylar sınav salonunda “Z oturma düzenine “göre yerleştirilecektir. 
2. Soru kitapçıkları “A” ve “B” kitapçık türlerinin oturma düzenine uygun olarak eşit 

şekilde dağıtılacaktır. 
3. Adaylara önce cevap kâğıtları dağıtılacak ve ilgili yerleri kodlamaları sağlanacaktır. 
4. Özellikle kendisine verilen kitapçık türünü cevap kâğıdına kodlamaları konusunda 

titizlik gösterilecek olup, kitapçık türünü ve ilgili yerleri kodlamayan adayların 
sınavlarının değerlendirilemeyeceği dikkate alındığında bu konuda hassasiyet 
gösterilmesi gerekmektedir. 

5. Adaylar, ilgili testin cevaplarını cevap kâğıdında o test için ayrılmış alana 
işaretleyeceklerdir. 

6. Sınav sonunda Sınav Kitapçıkları adaylarda kalacağından salon görevlileri tarafından 
toplanmayacaktır. 

7. Cevap kâğıtları sınav sonunda salon görevlileri tarafından teslim alınacaktır. 

 

CEVAPLAMA SÜRESİ 

1. Kılavuzda ve Sınava Giriş Belgesi üzerinde yer alan sınav süresi, Salon Başkanının 
“Sınav Başlamıştır” uyarısı ile başlar ve “Sınav Bitmiştir” uyarısı ile sınav sona erer. 

2. Salon görevlileri sınav başlangıç ve bitiş saatlerini sınıf tahtalarına yazacaktır. 
3. Sınav başladıktan ilk 120 dakikada ve sınav bitimine 15 dakika kala adayların sınav 

salonlarından çıkmaları yasaktır. 
SINAV BİTİMİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 

1. Adaylar sınav sonunda salon görevlilerine Salon Aday Yoklama Listelerine imzalarını 
alarak Sınav Giriş Belgeleri ve Cevap Kâğıtlarını teslim alacaklardır. Soru kitapçıkları 
adaylarda kalacaktır. 

2. Sınava girmeyen aday varsa Salon Yoklama Listelerinde adayın karşısına “GİRMEDİ” 
ibaresini not olarak düşünüz. 

3. Salon başkanları adaylardan teslim aldıkları cevap kâğıtlarını (optik), sınava girmeyen 
adayların boş cevap kağıtlarını (optik), sınav giriş belgelerini ve aday yoklama 
listelerini zarf içerisinde Bina Sorumlusuna imza karşılığı teslim edeceklerdir. 

4. Bina sorumluları binalarına ait tüm evrakları ve imza sirkülerini sınav bitiminde 
binasının “Sınav Uygulama Koordinatörlerine” teslim edecek. 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

 Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların sınav süresinin ilk 120 dakikası 
tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, 
sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan 



çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav 
evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday 
bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası tamamlanana kadar 
sınav binasında bekletilecektir. 

 Sınav süresince adayların; 

 Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, 

 Salondaki görevlilere soru sormaları, 

 Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda 
yazmaları, 

 Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları, 

 Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, 

 Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, 

 Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme 
yapmaya devam etmeleri, 

 Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.  
Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 
 

 Adaylar sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundadır. Sınavınızın 
geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymaya bağlıdır. Kurallara aykırı 
davranışta bulunanların, kopya çekenlerin ya da kopya verenlerin ve yapılacak 
uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz 
sayılacaktır.  
 

 Sınav süresince adayların Nüfus Cüzdanlarını (veya süresi geçerli pasaport) ve giriş 
belgelerini sıranın üzerinde bulundurmalarını sağlayınız. 

 
 Sınav başladıktan sonra adaylar hiçbir gerekçe ile salonu terk etmeyecektir. Bu 

davranışı sergileyen aday yeniden sınav salonuna alınmayacak ve sınavı geçersiz 
sayılacaktır. 

 

 Adaylar binaya girişleri esnasında güvenlik birimleri ve görevli öğretmenler 
tarafından üst aramasından geçirilerek binaya alınacaktır. 

 

 Adayların salonlara cep telefonu, her türlü iletişim cihazları ile girmeleri kesinlikle 
yasaktır. Bu kurala uymayan adaylar sınav tutanağına salon görevlileri tarafından 
yazılarak sınavları geçersiz sayılacaktır. 
 

Sınavın sağlıklı uygulanabilmesi yukarıda izah edilen yönergeye uygun hareket 
etmemize bağlı olduğunu hatırlatır, siz bina sorumluları ve salon görevlilerimize 
katkılarınızdan dolayı teşekkür, eder başarılar dileriz.  
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