SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2002 - YDS Sõnava Giriş ve Kimlik Belgesinin
aslõ olmadan sõnava girilmesi yasaktõr. Bu
belgenin fotokopisi veya faksõ ile de sõnava
girilemeye-cektir. Bu şekilde sõnava giren
adaylarõn sõnavlarõ geçersiz sayõlacaktõr.

8. Cevap kâğõdõnda ilgili alanlarõ doldurmanõz
gerekmektedir. Cevap kâğõdõna yazõlacak her
türlü yazõda ve yapõlacak bütün işaretlemelerde
kurşunkalem kullanõlacaktõr. Tükenmezkalem ve
dolmakalem kesinlikle kullanõlmayacaktõr.

2. Cep telefonu ile sõnava girmek kesinlikle
yasaktõr. Çağrõ cihazõ, telsiz vb. haberleşme
araçlarõ ile cep bilgisayarõ, saat fonksiyonu
dõşõnda fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü
bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve ayrõca
silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğõdõ, defter,
kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygõt,
hesap makinesi vb. araçlarla da sõnava girmek
yasaktõr. Bu araçlarla sõnava girmiş adaylarõn
kimlik bilgileri mutlaka Salon Sõnav Tutanağõna
yazõlacak, bu adaylarõn sõnavlarõ geçersiz
sayõlacaktõr.

Cevaplarõn cevap kâğõdõna işaretlenmiş olmasõ
gerekir. Soru kitapçõğõna işaretlenen cevaplar
geçerli değildir.

3. Bu sõnavda verilen toplam cevaplama süresi 150
dakikadõr (2.5 saat). Sõnav başladõktan sonra ilk
75 dakika ve sõnavõn son 15 dakikasõ içinde
adaylarõn sõnav salonlarõndan çõkmalarõ yasaktõr.
4. Sõnav süresince adaylarõn tuvalet vb. ihtiyaçlarõnõ
gidermek için sõnav salonundan çõkmalarõ
kesinlikle yasaktõr. Sõnav salonundan, her ne
sebeple olursa olsun, dõşarõya çõkan bir aday
tekrar içeriye alõnmayacaktõr.
5. Sõnav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara
soru sormak yasaktõr. Aynõ şekilde görevlilerin de
adaylarla yakõndan ve alçak sesle konuşmalarõ;
ayrõca, adaylarõn birbirinden kalem, silgi vb.
şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktõr.
6. Sõnav sõrasõnda kopya çeken, çekmeye girişen,
kopya veren, kopya yapõlmasõna yardõm edenlerin kimlikleri, Salon Sõnav Tutanağõna yazõlacak ve bu adaylarõn sõnavlarõ geçersiz sayõlacaktõr. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye
kalkõşanlarõ uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adaylarõn test sorularõna verdikleri cevaplarõn
dağõlõmlarõ bilgiişlem yöntemleriyle incelenecek;
bu incelemelerden elde edilen bulgular herhangi
bir şekilde kopya çekildiğini gösterirse, kopya
eylemine katõlan aday/adaylarõn cevaplarõnõn bir
kõsmõ veya tamamõ iptal edilecektir. Cevap
kâğõdõnõzõ başkalarõ tarafõndan görülmeyecek
şekilde tutmanõz gerekmektedir. Bu durum sizin
için son derece önemlidir.
Sõnav görevlileri bir salonda, sõnavõn kurallara
uygun biçimde yapõlmadõğõnõ, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkõnõ kullanarak bu salonda sõnava giren tüm adaylarõn sõnavõnõ geçersiz
sayabilir.

9. Biraz
sonra
sizlere
soru
kitapçõklarõnõz
dağõtõlacaktõr. Soru kitapçõğõnõzõ alõr almaz,
sayfalarõnõn eksik olup olmadõğõnõ, kitapçõkta
basõm hatalarõnõn bulunup bulunmadõğõnõ kontrol
ediniz. Eksik sayfalõ ya da basõmõ hatalõ olan
soru kitapçõğõnõ değiştirmek için derhal Salon
Başkanõna başvurunuz.
Soru kitapçõğõnda her sayfanõn tepesinde basõlõ
bulunan soru kitapçõğõ türünün, kitapçõğõn ön
kapağõnda basõlõ soru kitapçõğõ türü ile aynõ
olup olmadõğõnõ kontrol ediniz. Farklõ olmasõ
durumunda Salon Başkanõndan yeni bir soru
kitapçõğõ isteyiniz. Soru kitapçõğõnõzõn türünün
değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz size
o zamana kadar cevaplama yaptõğõnõz türden
hatasõz bir soru kitapçõğõ verilmesi için Salon
Başkanõna başvurunuz.
Cevap kâğõdõnõza, size verilecek olan soru
kitapçõğõnõn türünü işaretlemeyi unutmayõnõz. Bu
işaret
konmamõşsa
sõnavõnõzõn
değerlendirilmesine olanak bulunmadõğõndan
sõnavõnõz geçersiz sayõlacaktõr.
10. Cevaplamaya geçmeden önce, size verilecek
soru kitapçõğõnõn üzerinde ayrõlan yere adõnõzõ,
soyadõnõzõ, ÖSYM numaranõzõ ve bu salonun
salon numarasõnõ yazõnõz. Sõnav sonunda soru
kitapçõklarõ toplanacak ve ÖSYM'de tek tek
incelenecektir. Soru kitapçõğõnõn tek sayfasõ bile
eksik çõksa sõnavõnõz geçersiz sayõlacaktõr.
11. Cevaplayacağõnõz yabancõ dil testini cevap
kağõdõnda
ayrõlan
yere
işaretlemeyi
unutmayõnõz. Bu işaretleme yapõlmamõşsa
sõnavõnõzõn
değerlendirilmesine
olanak
bulunmadõğõndan sõnavõnõz geçersiz sayõlacaktõr.
12. Soru kitapçõğõnda Almanca, Fransõzca ve
İngilizce testleri bulunmaktadõr. Her testin
başõnda o test ile ilgili açõklamalar yazõlõdõr. İlgili
dildeki açõklamayõ dikkatle okumadan cevaplama
işlemine geçmeyiniz.
13. Soru kitapçõğõnõn sayfalarõndaki boş yerleri
müsvedde için kullanabilirsiniz.
14. Sõnav süresince, görevliler dahil, salonda kimse
sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.

7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarõlarõna uymak
zorundadõr. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz
yerleri de değiştirebilir.

15. Sorularõ ve bu sorulara verdiğiniz cevaplarõ ayrõ
bir kâğõda yazõp bu kâğõdõ dõşarõ çõkarmanõz kesinlikle yasaktõr.

Sõnavõnõzõn geçerli sayõlmasõ, her şeyden önce
sõnav kurallarõna uymanõza bağlõdõr. Kurallara aykõrõ davranõşta bulunanlarõn ve yapõlacak uyarõlara uymayanlarõn kimlikleri tutanağa yazõlacak
ve sõnavlarõ geçersiz sayõlacaktõr.

16. Sõnav salonundan ayrõlmadan önce, soru kitapçõğõnõzõ, cevap kâğõdõnõzõ ve 2002-YDS Sõnava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon görevlilerine teslim
etmeyi unutmayõnõz.

