
                                                                               

 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SINAVI 

 

ÇÖZÜMLEYİCİ 

B 
ADAYIN 

ADI : ………………………..…………………………………………. 

SOYADI : ..………………………………………………………………..... 

T.C. KİMLİK NUMARASI  : …………………………………………………………………... 

SINAV SALON NO : ................................................ SIRA NO: ……………………… 

*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. 

 

Genel Açıklama 

1. Bu kitapçıkta 50 (elli) soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 

2. Sınav süresi 90 (doksan) dakikadır. 

3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 

4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kağıdını yıpratmadan siliniz. 

5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kağıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz 

işaret koymayınız. 

6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız duru-

munda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 

7. Testte yanlış cevaplar, doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretle-

mek yararınıza olabilir. 

8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 

9. Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

 

 

 Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının GAZİSEM’in yazılı 

izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanıl-

ması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen 

kabullenmiş sayılır. 
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1. Aşağıdakilerden hangisinin tespit edilme-

sinde Javascript bir yöntem olarak kulla-

nılır? 

 

A) Çapraz Site Betik Çalıştırma (Cross Side 

Scripting)     

B) Aykırılık İlanı (Exception Handling) 

C) DOM Olay İzleme (DOM Event Tracking) 

D) Güvenli İplik Denetimi (Thread Safety) 

E) Alan Adı Denetimi (Domain Name Audit) 

 

 

 

 

 

2. AngularJS uygulamalarında, veri yapıla-

rında model değişikliklerinin görünümü 

de otomatik olarak değiştirmesi aşağıdaki-

lerden hangisi ile ifade edilir?  

 

A) Ters akış hizalama 

B) İki yönlü veri bağlama 

C) DOM etiket güncelleme 

D) jQuery çift veri etiketleme 

E) Sunucu-istemci senkronlama 

 

 

 

 

 

3. CSS kullanmanın en önemli nedeni aşağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Siteye veri tabanı entegrasyonu sağlar. 

B) Site dizinlerinin kolay indekslenmesini 

sağlar. 

C) Sunucu-istemci ekranlarına kolay erişim 

sağlar. 

D) HTML etiketlerinin doğru çalışmasını 

sağlar. 

E) Sitenin tek bir dosyası ile tüm biçimleri 

yönetmeyi sağlar. 

 

4. Regular expression olarak verilen “var re 

=/^(([^<>()\[\]\.,;:\s@\"]+(\.[^<>()\[\]\.,;:\s@

\"]+)*)|(\".+\"))@(([^<>()[\]\.,;:\s@\"]+\.)+[^

<>()[\]\.,;:\s@\"]{2,})$/i;” kod parçası 

hangi denetim için yazılmıştır? 

 

A) T.C. Kimlik Numarası 

B) Doğum Tarihi 

C) E-Posta Adresi 

D) Tarih 

E) Saat 

 

 

5. “Az Yaz, Çok İş” sloganı aşağıdaki tekno-

lojilerin hangisi ile hayatımıza girmiştir? 

 

A) jQuery 

B) DOM 

C) Ajax 

D) HTML5 

E) XML 

 

 

6. Aktif dizin etki alanı hizmetlerini çalıştır-

mak için aşağıdakilerden hangisi gerekli 

değildir? 

 

A) TCP / IP 

B) Etki alanı adı sistemi alt yapısı 

C) NTFS ile biçimlendirilmiş bir veri birimi 

D) Kimlik bilgileri 

E) Sanallaştırma 

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi aktif dizin etki 

alanı veri tabanı dosyalarından biri değil-

dir? 

 

A) NTDS.DIT 

B) NTDS.Log 

C) EDB.Log 

D) Res2.log  

E) EDB.Che 
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8. Aşağıdakilerden hangisi aktif dizin alanı 

rollerinden olan Schema Master’ın sorum-

luluğudur? 

 

A) Nesnelerin benzersiz bir SID almasından 

sorumludur. 

B) Ağda bulunan etki alanı denetleyicileri 

arasındaki replikasyondan sorumludur. 

C) Nesnelerin sahip olacağı özellikleri belir-

lemekten sorumludur. 

D) Dizin etki alanında isim onayını vermek-

ten sorumludur. 

E) Farklı etki alanlarından gelen kullanıcıla-

rın SID numarası ile ilgili ayarlamalardan 

sorumludur. 

 

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi aktif dizin etki 

alanı özelliklerinden biri değildir? 

 

A) Yönetilebilirlik 

B) Ölçeklenebilirlik 

C) Genişletilebilirlik 

D) Diğer dizin servisleriyle birlikte çalışılabi-

lirlik 

E) Çeşitlendirilebilirlik 

 

 

 

 

10. Aktif dizin etki alanında varsayılan kulla-

nıcı hesaplarından olan administrator (yö-

netici) aşağıdaki gruplardan hangisine üye 

değildir? 

 

A) Administrators 

B) Domain Admins  

C) Delegate Admin  

D) Domain Users 

E) Group Policy Creator Owners 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi aktif dizin etki 

alanı rollerinden biri değildir? 

 

A) Domain Naming Master 

B) Infrastructure Master 

C) RID Master 

D) DC Master  

E) PDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi nesne yönelimli 

programlamanın avantajlarından biri de-

ğildir? 

 

A) Yazılan kodların yeniden kullanılması ko-

nusunda esneklik sağlar. 

B) Büyük projelerde yazılan kodların daha 

kolay organizasyonunu sağlar. 

C) Yazılan programlarda geleceğe yönelik 

düzeltmeler daha kolay bir şekilde gerçek-

leştirilir. 

D) Kod parçalarına erişimi düzenleyerek gü-

venli bir program yapısı sunabilir. 

E) Klasik yöntemlere göre daha az satır kod 

içerir. 

 



B 

3 

  B 

13. Aşağıda verilen nesne yönelimli program-

lamanın temel kavramları ve açıklamaları 

hakkındaki eşleştirmelerden hangisi yan-

lıştır? 

 

A) Sınıf (Class) => Bir nesnenin (object) de-

taylarını içeren, tanımlayan, açıklayan 

şablondur. 

B) Kapsülleme (Encapsulation) => Bir fonk-

siyonun farklı veri tipleri veya farklı sa-

yıda parametre ile çalışmasına olanak sağ-

lar. 

C) Soyutlama (Abstraction) =>  Nesneler 

hakkında ilgisiz bilgileri saklayan, sadece 

gerekli bilgilere ulaşmamızı sağlayan ya-

pıdır. 

D) Kalıtım (Inheritance) => Bir sınıfın başka 

bir sınıfla ilişkisini tanımlar ve bir hiye-

rarşi içinde özelliklerin (attribute) ve fonk-

siyonların yeniden kullanılmasına olanak 

sağlar. 

E) Çokbiçimlilik (Polymorphism) =>           

Çalıştırılabilir bir birime (örn. fonksiyona) 

farklı işler yaptırabilme veya farklı anlam-

lar katabilme yeteneği olarak adlandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  

 
 

Yukarıdaki java kodu ile ilgili olarak aşa-

ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) S a = new F(); a.yaz(); komutu ekrana “A” 

yazdırır. 

B) S a = new V(); a.yaz(); komutu ekrana “C” 

yazdırır. 

C) F a = new V(); a.yaz(); komutu çalışmaz. 

D) F ve V sınıfları, S sınıfından türetilmiştir. 

E) @Override ile metot kendi sınıfında yeni-

den yazılmıştır. 
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15.  

class Ornek 

{ 

    int i; 

    Single j; 

    double k; 

    public Ornek (int ii, Single jj, double kk) 

    { 

        i = ii; 

        j = jj; 

        k = kk; 

    }  

} 

 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen 

Ornek sınıfının bir nesnesini oluşturur?  

 

A) Ornek s1 = new Ornek(); 

B) Ornek s1 = new Ornek(, , 2.5); 

C) Ornek s1 = new Ornek(10); 

D) Ornek s2 = new Ornek(10, 1.2f); 

E) Ornek s3 = new Ornek(10, 1.2f, 2.4); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  

namespace OrnekApplication 

{ 

     class Ornek 

    { 

        public static void fun1(){ 

           Console.WriteLine("MAT1 dersi");} 

        public void fun2(){ 

           fun1();  

           Console.WriteLine("MAT2 dersi");} 

        public void fun2(int i){ 

           Console.WriteLine(i); 

           fun2();}  

    }  

    class MyProgram 

    {  

        static void Main(string[ ] args) 

        {  

           Ornek s = new Ornek();  

           Ornek.fun1();  

           s.fun2(123); 

        }  

    }  

} 

 

Yukarıda verilen C# kod parçasının çıktısı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) MAT1 dersi  

123 

MAT1 dersi  

MAT2 dersi 

B) MAT1 dersi  

123 

MAT2 dersi 

C) MAT2 dersi  

123 

MAT2 dersi  

MAT1 dersi 

D) MAT1 dersi 

123 

E) MAT2 dersi  

123 

MAT1 dersi 
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17.  

namespace OrnekConsoleApplication 

{  

    class OrnekProgram 

    {  

        static void Main(string[] args) 

        {  

            int[]dizi = newint[]{ 1, 2, 3, 4, 5 };  

            zor(ref dizi); 

        } 

        static void zor(ref int[] a) 

        {  

            for (int i = 0; i < a.Length; i++) 

            {  

                a[i] = a[i] * 5;  

                Console.Write(a[ i ] + " ");  

            }  

        }  

    }  

} 

 

Yukarıda verilen C# kod parçasının çıktısı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 1 2 3 4 5 

B) 6 7 8 9 10 

C) 5 10 15 20 25  

D) 6 12 18 24 30  

E) 5 25 125 625 3125 

 

 

 

 

 

 

18. C# programlama dili için aşağıdakilerden 

hangisi 8-byte “integer”dır?  

 

A) Char 

B) Long 

C) Short 

D) Byte 

E) Int 

 

19. C# programlama dili için aşağıdakilerden 

hangisi işaret (sign) değerine sahip değil-

dir?  

 

A) Short 

B) Int 

C) Long 

D) Single 

E) Byte 

 

 

 

20. Ethernet adresi kaç bitten oluşur? 

 

A) 128 

B) 96 

C) 64  

D) 48 

E) 32 

 

 

 

21. OSI referans modelinde “switch” aşağı-

daki katmanların hangisinde tanımlanır 

ve çalışır?  

 

A) Fiziksel 

B) Veri bağı  

C) Ağ 

D) İletim 

E) Uygulama 

 

 

 

22. Aşağıdaki IP adreslerinden hangisi lD’si 

bilinmeyen yerel bir ağda broadcast ileti-

şim yapmak için kullanılır? 

 

A) 1.1.1.1 

B) 128.128.128.128 

C) 192.192.192.192 

D) 255.255.255.255 

E) 256.256.256.256 
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23. Bir ağda IP adreslerini atamak için kulla-

nılan DHCP, iletim katmanında aşağıdaki 

protokollerden hangisini kullanır? 

 

A) IP 

B) TCP 

C) UDP 

D) STCP 

E) ARP 

 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi güvenli HTTP 

(HTTPS) protokolünün ön tanımlı olarak 

kullandığı port numarasıdır? 

 

A) 22 

B) 23 

C) 425 

D) 440 

E) 443 

 

 

25. IPSec kullanımında eğer paketin tamamı 

imzalanarak iletim yapılmak isteniyorsa 

IPSec için aşağıdaki konfigürasyonlardan 

hangisi kullanılmalıdır? 

 

A) Authentication Header 

B) Encapsulating Security Payload (ESP) 

C) Transport Mode 

D) Tunnel Mode 

E) Dual Mode 

 

26. Internette yaygın kullanılan Yönlendirme 

Bilgisi Protokolü (Routing Information 

Protocol – RIP) aşağıdaki yönlendirme al-

goritmalarından hangisini kullanır? 

 

A) Dijkstra 

B) DUAL 

C) SPF 

D) Bellman – Ford 

E) Floyd – Warshall 

 

27. 2007 yılında yürürlüğe giren “İnternet Or-

tamında Yapılan Yayınların Düzenlen-

mesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suç-

larla Mücadele Edilmesi Hakkında Ka-

nun” aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 1416 sayılı Kanun 

B) 5651 sayılı Kanun 

C) 27001 sayılı Kanun 

D) ISO27001 sayılı Kanun 

E) ISO1416 sayılı Kanun 

 

 

 

 

 

28. Aşağıdaki şifreleme ve/veya özetleme algo-

ritmalarından hangisi günümüzde kaba 

kuvvet saldırısı ile hızlı bir şekilde kırıla-

bilir? 

 

A) RSA 

B) SHA512 

C) IPSEC 

D) AES 

E) DES 

 

 

 

 

 

29. Olabildiğince fazla açık sunarak saldır-

ganları üstüne çekmek ve bu sayede sistem 

yöneticilerine hem zaman kazandırmak 

hem de saldırgan hakkında bilgi toplama-

larını sağlamak amacı ile oluşturulan sis-

tem aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Trojan 

B) IP Spoofing 

C) Honeypot 

D) Salt 

E) Trap 
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30.  

I. Asimetrik şifreleme 

II. Simetrik şifreleme 

III. Özetleme (Hash) 

 

Bir mesaja sayısal imza eklenirken yuka-

rıdaki metotlardan hangisi/hangileri kul-

lanılır? 

 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) I ve III 

E) II ve III 

 

 

 

 

31. Depolama yerleştirme (storage placement) 

stratejilerinden hangisinde, bir program 

ana bellekteki en büyük mevcut boşluğa 

yerleştirilir? 

 

A) best fit 

B) first fit 

C) worst fit  

D) large fit 

E) buddy sistemi 

 

 

 

 

32. Round Robin zamanlama (scheduling) al-

goritması ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) Her göreve eşit şans verir. 

B) Etkileşimli görevlerin işlemciye daha hızlı 

erişmesini sağlar. 

C) En uzun görevlerin şansı daha yüksektir. 

D) İşlemciye bağlı görevlerin işlemcide daha 

fazla zaman geçirmesini sağlar. 

E) En kısa görevlerin şansı daha yüksektir. 

 

33. Kaynak paylaşımı için kullanılan Banker 

algoritmasının (Banker’s algorithm) 

amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Çıkmaz önleme (deadlock prevention) 

B) Çıkmazdan kaçınma (deadlock avoidance) 

C) Çıkmazdan kurtarma (deadlock recovery) 

D) Karşılıklı dışlama (mutual exclusion) 

E) Karşılıklı dahil etme (mutual inclusion) 

 

 

 

 

 

 

 

34. VMware’de sanal makinenin donanım bil-

gileri (işlemci sayısı, bellek miktarı, 

network kartları vb.) hangi uzantılı dos-

yada bulunur? 

 

A) nvram 

B) vmdk 

C) vswp 

D) vmss 

E) vmx 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Windows Server işletim sisteminde port 

açma veya kapatma hangi tür konfigüras-

yon içinde yapılır?  

 

A) Active Directory  

B) DHCP 

C) DNS 

D) Security 

E) ISS 
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36. Aşağıdaki SQL deyimlerinden hangisi 

DML (Data Manipulation Language – 

Veri İşleme Dili) deyimidir? 

 

A) CREATE     

B) UPDATE     

C) DROP     

D) ALTER 

E) GRANT 

 

 

 

 

 

37. INTERSECT işlemiyle kesişimi alınan 

sorgular ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur?   

 

A) Sonuçlar ORDER BY ile sıralanamaz. 

B) SELECT deyimlerindeki bütün sütunların 

adları aynı olmalıdır. 

C) Kesişimi alınan tabloların sorgu içindeki 

sırası değişirse sonuç da değişir. 

D) SELECT deyimlerindeki sütunların sayısı 

ve karşılıklı sütunların veri tipleri aynı ol-

malıdır.  

E) Sonuç içerisinde bir satır birden fazla kez 

yer alabilir. 

 

 

 

 

 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi SQL’de bir kulla-

nıcıya yetki vermek için kullanılan komut-

tur? 

 

A) GRANT 

B) REVOKE 

C) GIVE 

D) PRIV 

E) ACCESS 

 

39. Var olan bir tabloya yeni bir sütun ekle-

mek için aşağıdaki deyimlerden hangisinin 

kullanılması en uygundur? 

 

A) CREATE TABLE 

B) MODIFY TABLE 

C) ALTER TABLE 

D) DROP TABLE 

E) CHANGE TABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. SQL’de fonksiyonlar ile ilgili olarak aşağı-

dakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Tek satır fonksiyonları yalnızca tek argü-

man (parametre) alır. 

B) Bir sorguda SELECT yan tümcesi içinde 

çoklu satır fonksiyonu varsa GROUP BY 

yan tümcesi kullanılması şarttır. 

C) Bir sorgu içerisinde en fazla iki ayrı çoklu 

satır fonksiyonu kullanılabilir. 

D) Çoklu satır fonksiyonları her satır için ayrı 

bir değer üretir. 

E) Alt sorgu içerisinde çoklu satır fonksiyonu 

kullanılabilir. 
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Not : bolum_no, OGRENCİ tablosunu BOLUM 

tablosuna bağlayan yabancı anahtardır. 

 

41.  

SELECT COUNT( _________ __________ ) 

FROM ogrenci; 

 

Öğrencilerin kaç farklı bölümde öğrenim 

gördüğünü bulan yukarıdaki sorgu aşağı-

dakilerin hangisi ile tamamlanmalıdır? 

 

A) UNIQUE bolum_no 

B) DISTINCT bolum_no 

C) UNIQUE ogrenci_no 

D) DISTINCT ogrenci_no 

E) ALL bolum_no 

 

 

 

 

 

 

 

42. Öğrencileri yaşlarına göre küçükten bü-

yüğe sıralamak için kullanılan sorgunun 

sıralama satırı aşağıdakilerden hangisi ol-

malıdır? 

 

A) SORT BY dogum_tarihi 

B) SORT BY dogum_tarihi DESC 

C) ORDER BY dogum_tarihi ASC 

D) ORDER BY dogum_tarihi DESC 

E) GROUP BY dogum_tarihi ASC 

43. Bir değerin bir kümedeki değerlerin en 

küçüğünden daha büyük olması koşulu 

aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebi-

lir? 

 

A) < ALL 

B) < SOME 

C) > SOME 

D) > ALL 

E) < ANY 

 

 

44. Alt sorgudan hiçbir satır dönmemesi ko-

şulu aşağıdaki anahtar kelimelerden han-

gisi ile sınanabilir? 

 

A) NOT EXISTS 

B) NOT IN 

C) EXIST 

D) IN ANY 

E) NOT ANY 

 

45. Görünüm (VIEW) oluşturulurken    

“CREATE VIEW AS” ifadesinden sonra 

aşağıdaki anahtar kelimelerden hangisi 

gelmelidir? 

 

A) UPDATE 

B) SELECT 

C) WITH 

D) INSERT 

E) REPLACE 

 

 

46. Aşağıdakilerden hangisi Web Servisi     

Protokol Yığını’nın katmanlarından biri 

değildir? 

 

A) Servis Açıklama (Service Description) 

B) XML Mesajlaşma (XML Messaging) 

C) Servis Keşif (Service Discovery)  

D) Servis Aktarım (Service Transport) 

E) Servis İletişimi (Service Communication) 

 

41 ve 42. soruları aşağıdaki veri tabanı şe-

masına göre cevaplayınız.  
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47. Aşağıdakilerden hangisi RESTful Web 

Servislerinde kullanılan uygun bir HTTP 

metodu değildir? 

 

A) TIME 

B) GET 

C) PUT 

D) POST 

E) DELETE 

 

 

48.  

I. Java sınıflarını kod yazmadan, XML 

dosyalarını kullanarak veri tabanı 

tablolarıyla ilişkilendirilmeyi sağlar. 

II. Java nesnelerinin doğrudan veri ta-

banında tutulması ve veri tabanın-

dan getirilmesi amacıyla basit API 

destekleri sunar. 

III. Aşina olunmayan SQL türlerini eli-

mine ederek Java nesneleri üzerinde 

çalışma imkanı sunar. 

 

Hibernate ile ilgili olarak yukarıdakiler-

den hangisi/hangileri doğrudur? 

 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

 

49. Aşağıdakilerden hangisi Web API geliş-

tirme veya test etme amacıyla kullanılan 

araç veya API’lerden biri değildir? 

 

A) Jersey API 

B) Reposix 

C) CFX 

D) Restlet 

E) Axis 

 

50. Aşağıdakilerden hangisi WCF’deki      

kontratlardan (contract) biri değildir? 

 

A) Service Contract 

B) Data Contract 

C) Exchange Contract 

D) Message Contract 

E) Operation Contract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de aday-

larla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 

2. Yanınızda ve sıranızda sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında 

birbirleriyle konuşan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bil-

gileri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların 

sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çeken veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda 

değil; sorumluluk size aittir. 

3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevli-

ler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kuralla-

rına uymanıza bağlıdır. 

4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacak, 

adaylar cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası 

içinde adayların salondan çıkmasına izin verilmez.  

5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve 

soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları 

toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik 

çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır ve hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır. 

6. Kitapçık türünü optik forma işaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma 

işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun 

kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAP-

LARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan 

işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 

8. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı 

müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 

9. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu 

sınav salonundan dışarı çıkarmaları yasaktır. 

10. Sınav evrakları dağıtıldıktan sonra herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alınır 

ve tekrar sınava devam etmesine izin verilmez. 

11. Hasta ve engelli adaylara ait kullanımı doktor raporu ile zorunlu tutulmuş olan cihazlar hariç sınav 

sırasında yanlarında çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera vb. iletişim araçları 

ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, 

küpe, bilezik, yüzük, broş vb. eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank 

sözlük, hesap makinası, kağıt, kitap, defter, not vb. dökümanlar pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, 

ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerin bulundurulması 

yasaktır. Aksi davranışta bulunanlar hakkında tutanak tutularak sınavları geçersiz sayılacaktır.  

12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. 

Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapıla-

caktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur. 

   

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 

 


