
1)  Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla 
yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav 
sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin 
kimlikleri, Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle sorumluluk sınava giren 
adaylara aittir. Görevliler sınava giren diğer adayları rahatsız etmemek için kopya çekmeye veya vermeye 
kalkışanları uyarmak zorunda değildir. Bu nedenle sorumluluk sınav kurallarına uymayan adaylara aittir.

  Sınavda yetki verilmiş görevliler; salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya 
girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri takdirde, Vakıflar Genel Müdürlüğünce salonda sınava 
giren adayların tümünün sınavları geçersiz sayılır.

2)  Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler 
oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza 
bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiilî saldırıda bulunan ve 
tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan 
zaman içinde terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Sınav Tutanağına yazılır ve 
sınavı geçersiz sayılır.

3) Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 120 Dakikadır. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı 
çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını 
tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 
dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınamaz.

4)  Sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı yanında olmayan sınava alınamaz. 

5) Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere; adınızı, soyadınızı, TC 
Kimlik numaranızı  ve sınava girdiğiniz  salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları 
toplanacak tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile sınavınız geçersiz sayılır.

6)  Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun 
kalem kullanılacaktır. 

7)  Cevapların tümü cevap kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle 
değerlendirilmez. 

8)  Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla  kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde 
olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların sınavları geçersiz sayılır.

9)  Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve 
bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır.

10)  Sınav sırasında adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. Yasağa uymayanların 
sınavları geçersiz sayılır.

11)  Adaylar telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye 
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. ile sınava girmeleri yasaktır. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında 
bulunduran adayların cihazları, kapalı olsa bile, o sınavları geçersiz sayılır.

12)  Adaylar ruhsatlı veya resmî amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler. Bu adaylar kesinlikle 
sınava ve binaya alınmaz. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılırlar ve sınavları geçersiz sayılır.

13)  Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim 
etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.
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