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SINAV ANA ESASLARI
1. YKS Son Prova Deneme Sınavı;
• TYT, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak olup 135
dakika sürecektir. Adaylar 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
• AYT, 13 Mayıs 2018 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak olup 180 dakika
sürecektir. Adaylar 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
• YDT, 13 Mayıs 2018 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak olup 120 dakika
sürecektir. Adaylar 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
2. Deneme sınavı, A ve B kitapçık türleri olmak üzere iki farklı türden oluşacaktır.
3. Sınav, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yerleşkeleri ile Müdürlüğümüze bağlı okullarda eş zamanlı
olarak uygulanacaktır.
4. Görevli öğretmenlerin sabah oturumlarında en geç saat 09.00’da, öğle oturumunda ise saat
14.30’ta görev yerlerinde olması gerekmektedir.
ADAYLARIN SINAV BİNASINA/SALONUNA ALINMASI
1. Sınavı zamanında başlatabilmek için adayların, sınavdan 1 saat önce Nüfus Cüzdanı/ T.C Kimlik
Kartı (veya süresi geçerli pasaport) kontrol edilerek, elle ve/veya elektronik detektörlerle üst
aramaları yapılarak sınav salonlarına alınmalarına başlanır.
2. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise
saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi (Sabah:10.15-Öğle:15.45)
başladıktan sonra ise sınav salonlarına alınmayacaklardır.
ADAYLARIN SINAVA GİREBİLMELERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. trabzonarge.meb.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaralarını girerek sınava ait edinecekleri
renkli veya siyah beyaz “Sınav Giriş Belgesi”.
2. Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında
bulundurmaları zorunludur. Bunların dışında; Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları vb. diğer
tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
➢ Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun,
sınava alınmayacaklardır. Bu belgeler, Salon Başkanı tarafından adaylar salona alınırken
titizlikle incelenir, bir adayın kendi yerine başkasını sınava sokmasına engel olmak için
gerekli önlemleri alır.
➢ 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 sınav salonuna
alınmayacaktır. Adaylar şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirler. Sınav binalarında hiçbir
eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına ilgili belgeler dışında herhangi
bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.
➢ Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla
tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi
fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde
bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla
geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik
Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus
cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. 2017 yılından itibaren
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyecek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
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verilecektir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.
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.
SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI
1. Adaylar sınav salonunda “S” oturma düzenine göre yerleştirilecektir.
2. Soru kitapçıkları “A” ve “B” kitapçık türüne göre aynı kitapçık arka arkaya ve yan yana
gelmeyecek şekilde oturma düzenine uygun olarak eşit şekilde dağıtılacaktır.
3. Adaylara önce cevap kâğıtları dağıtılacak ve ilgili yerleri kodlamaları sağlanacaktır. Optik cevap
kağıdındaki “kurum kodu” alanına, öğrenci giriş belgesinde yer alan Kurum Kodu kodlanacaktır.
4. Öğrencilerin 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 ve Sınav Giriş Belgeleri adaylarda kalacağından salon
görevlileri tarafından toplanmayacaktır.
7. Cevap kâğıtları sınav sonunda salon görevlileri tarafından teslim alınacaktır.
CEVAPLAMA SÜRESİ
1. Sınava Giriş Belgesi üzerinde yer alan sınav süresi, Salon Başkanının “Sınav Başlamıştır” uyarısı
ile başlayacak ve “Sınav Bitmiştir” uyarısı ile sınav sona erecektir.
2. Salon görevlileri sınav başlangıç ve bitiş saatlerini sınıf tahtalarına yazacaktır.
TYT, 10.15’te başlayacak 12.30’da bitecektir ve 135 dakika sürecektir.
AYT, 10.15’te başlayacak 13.15’da bitecektir ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 15.45’te başlayacak 17.45’da bitecektir ve 120 dakika sürecektir.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ
GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR?
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
1. Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık,
kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal
para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her
türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü
plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı,
ulaşım kartı vb. kartlarla,
2. Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar
özelliği bulunan cihazlarla,
3. Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
4. Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb.
yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
5. Şeffaf şişede su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
6. İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle
yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylar, sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç
gereç vb. ile girebilir.)
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SINAVIN UYGULANMASI VE SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar binaya girişleri esnasında güvenlik birimleri ve görevli öğretmenler tarafından üst
aramasından geçirilerek binaya alınacaktır.
2. Sınav süresince adayların Nüfus Cüzdanlarını (veya süresi geçerli pasaport) ve Sınav giriş
belgelerini sıranın üzerinde bulundurmaları gerekir.
3. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;
TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası,
AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası,
YDT’de sınav süresinin ilk 90 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 tekrar sınav salonuna alınmayacak ve
yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.
Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon
görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecektir.
4. 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 tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
SINAV BİTİMİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
1. Adaylar sınav sonunda (salon görevlilerine) Salon Aday Yoklama Listelerine imzalarını atarak
Cevap Kâğıtlarını teslim edeceklerdir.
NOT: Soru kitapçıkları ve Sınav Giriş Belgeleri adaylarda kalacaktır. Sonraki oturumlarda aynı
Sınav Giriş Belgesi kullanılabilir.
2. Sınava girmeyen aday varsa Salon Yoklama Listelerinde adayın karşısına imza atılan yere
“GİRMEDİ” ibaresini not olarak düşünüz.
3. BİNA SINAV SORUMLUSUNA TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR
1. İmzalı Aday Yoklama Listesi
2.

Optik cevap kâğıtları (boş ve dolu)

3. Sınav Takip Formu
4. Varsa Tutanak (Sınav Takip formunun arka
tarafını tutanak olarak kullanabilirsiniz.)

4. Bina sorumluları bunlara ek olarak Öğretmen imza sirkülerini ve binalarına ait tüm evrakları
sınav bitiminde binasının “Sınav Uygulama Koordinatörlerine” teslim edecektir.
Sınavın sağlıklı uygulanabilmesi için yukarıda izah edilen yönergeye uygun hareket edilmesine
bağlı olduğunu hatırlatır, siz bina sorumluları ve salon görevlilerine katkılarından dolayı teşekkür,
eder başarılar dileriz.
TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ar-Ge BİRİMİ
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