TKYK BİLGİ YETERLİLİK SINAVI
SINAV GÖREVLİSİ YÖNERGESİ

1. TKYK Bilgi Yeterlilik Sınavlarında her sınav salonu için bir “salon sorumlusu” ve sınava
girecek aday sayısı ve sınav yerine göre Sınav Komisyonu tarafından kararlaştırılacak sayıda
“gözetmen” belirlenir.
2. “Salon sorumlusu” sınav tarihinden en az 15 (on) gün önce, TKYK Sınav Komisyonu
tarafından, Profesör, Doçent düzeyindeki TKYK üyeleri arasından seçilir. Görevlendirilen
salon sorumlusu görevi kabul ettiğini en az 7 (yedi) gün önce yazılı bir onayla bildirir.
3. “Gözetmenler” her 20 aday başına en az 1 (bir) kişi olacak sayıda belirlenir. Görev alacak
gözetmenler sınavdan en az 15 (on) gün önce, TKYK Sınav Komisyonu tarafından, tercihen
TKYK üyelesi Doçent düzeyindeki akademisyenler arasından seçilir. Görevlendirilen
gözetmenler görevi kabul ettiklerini en az 7 (yedi) gün önce yazılı bir onayla bildirir.
4. Sınav görevlilerine (salon sorumlusu, gözetmenler) Bilgi Yeterlilik Sınavı Görev Yönergesi
TKYK sekreterliği tarafından, sınav tarihinden en az 5 (beş) gün önce tebliğ edilir.
5. Sınav görevlileri sınav günü, sınav başlama saatinden en az 30 (otuz) dakika önce sınav
evrakını TKYK yetkilisinden teslim alırlar.
6. Sınav görevlileri sınav başlama saatinden en az 15 (onbeş) dakika önce sınav salonuna
ulaşırlar.
7. Sınav salonu, adaylar içeri alınmadan önce, olası bir kopya girişimi ya da sınav sırasında
adayların dikkatini ve/veya rahatını bozacak olası etkenler yönünden, salon görevlileri
tarafından kontrol edilir.
Salon sorumlusu, acil ihtiyaç durumunda adayların gereksinimlerini sağlamak üzere yedek
kalem, silgi, kalemtıraş, vb. kırtasiye malzemesini salonda bulundurur.
8. Gözetmenler adayları isimlerini okuyarak ve kimlik belgelerini kontrol ederek tek tek sınav
salonuna alırlar. Kimlik belgesi olmayan aday, salon sorumlusunun uygun bulacağı, geçerli
bir başka resmi kimlik belgesi sunmadığı takdirde sınava alınmaz.
9. Sınav salonuna davet edilen adaylar, salon sorumlusunun denetiminde, önceden belirlenen
yerlerine gözetmenler tarafından yerleştirilirler.

10. Salon başkanı adaylara sınav salonuna girdikten sonra, sınav süresince tuvalet, vb.
gereksinimleri için salondan çıkarılmayacakları, gereksinimlerini sınav salonuna girmeden
önce gidermeleri gerektiğini ve sınav öncesi cep telefonlarını kapatarak sınav süresince kapalı
tutmalarını hatırlatır ve sınav sırasında uyulacak kuralları (Ek 1) okur.
11. Gözetmenler soru kitapçıkları ile cevap kağıtlarını/optik formları, belirlenen dağıtım
düzenine uygun biçimde ve kapalı olarak adaylara tek tek ve elden dağıtır. Soru
kitapçıklarının farklı gruplar halinde hazırlanması durumunda, farklı grup kitapçıkların
adaylara dağıtım düzenini salon sorumlusu belirler.
12. Soru kitapçığında sorun olan öğrencinin kitapçığı, salon sorumlusunun denetiminde
gözetmen tarafından eksiksiz ve yanlışsız olan yedek soru kitapçığı ile değiştirilir. Bu durum
sınav tutanağına kaydedilir.
13. Salon sorumlusu, adayların sınavla ilgili soruları olup olmadığını sorar, soru varsa
yanıtlar.
14. Salon sorumlusu, yüksek sesle "Sınav başlamıştır.” diyerek sınavı başlatır (sınav süresi bu
duyurudan itibaren hesaplanmalıdır). Sınavın başlama ve bitiş zamanlarını herkes tarafından
görülebilecek biçimde panoya/ekrana yazar. Sınav bitimine 15 ve 5 dakika kaldığını adaylara
sözel olarak hatırlatır.
15. Sınavın başlama zamanından sonraki ilk 15 (onbeş) dakika içinde gelen adaylar, salon
sorumlusunun uygun bulması durumunda, sınava alınabilirler, ancak bu adaylara sınav için ek
süre tanınmaz, sınavın ilan edilen bitiş zamanına tabi olurlar. Sınavın ilk 15 (onbeş)
dakikasından sonra gelen adaylar sınava alınmaz.
16. Sınav görevlilerinin sınav salonunda sınav süresince herhangi bir şey yemeleri ya da
içmeleri, sınav sırasında gazete, kitap, sınav kâğıdı veya makale vb. okumaları, bilgisayar
kullanmaları, cep telefonu ile veya kendi aralarında rahatsız edici biçimde konuşmaları
yasaktır.
17. Sınav görevlilerinin zorunlu haller dışında sınav salonundan dışarı çıkmaları, diğer sınav
salonlarına girmeleri, sınava gelmeyen, sınavı erken bitiren adayların soru kitapçıklarını
açmaları, kitapçıkları sınav salonundan çıkarmaları, fotokopisini çekmeleri ve başkasının
incelemesine izin vermeleri kesinlikle yasaktır.
18. Sınav görevlileri, sınav sırasında kopya çeken, kopya veren, organize veya bireysel olarak
kopya girişiminde veya diğer olumsuzluklarda bulunan adayları saptamaları halinde adayın
elinden cevap kâğıdı / optik formu ve kopya kanıtını alınır ve salon sorumlusunun kararına
göre adayı salon dışına çıkarır. Bu durum sınav tutanağında kayıt altına alınır.
19. Salon görevlileri sınav sırasında sorular hakkında kişisel görüş ve yorum bildiremezler.

20. Salon sorumlusu, sınav biriminde sınava giren adayların soru kitapçıklarını ve cevap
formlarını kontrol ederek, imzaları ile birlikte teslim alır.
21. Salon görevlileri, sınavdan çıkan adayların sorulara verdikleri cevapları not etmelerine
müsaade etmez.
22. Salon sorumlusu, sınav bitiminde sınava girmeyen adayların ad ve soyadlarını, yanlış veya
eksik basılmış soru kitapçıklarının olup olmadığını sınav tutanağına yazar. Sınav sırasında
herhangi bir kopya girişiminde bulunulup bulunulmadığını, itiraz edilen soruları sınav
tutanağına kaydeder. Tutanak salon sorumlusu ve gözetmenler tarafından imzalanır, bütün
evraklarla birlikte ilgili TKYK yetkilisine teslim edilir.

EK 1. Sınava girecek olan adayların sorumlulukları
Adaylar,
1. Sınav sırasında yanlarında cep telefonu vb. elektronik araçları kapalı tutmalıdır. Adayların
sınav salonunda sınav süresince herhangi bir şey yemeleri ya da içmeleri, kendi aralarında
konuşmaları yasaktır.
2. Soru kitapçıklarını, sınavın başında kendilerine tanınan süre içinde kontrol etmelidir.
3. Soru kitapçığında eksik, silik ya da yanlış basım, ardışık olmayan sayfa ve soruların
bulunması, vb. durumunda salon görevlilerine bilgi vermelidir.
4. Adaylar, soru kitapçıklarına adların yazmalı ve imzalamalıdır. Adaylar, soru
kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilir, ancak soru kitapçıklarında eksik
veya yırtık sayfa olması hâlinde sınav geçersiz kabul edilir.
5. Optik okuyucu ile değerlendirilecek sınavlarda, yanıtlarını optik okuyucu için uygun olan
özel cevap kağıdına (optik form) yumuşak uçlu kurşun kalemle kodlamalıdır.
a. Yanıtlar optik form üzerine işaretlenmelidir. Soru kitapçığına yazılacak yanıtlar
dikkate alınmaz.
b. Optik form üzerinde kodlama için bırakılan boşluklar yumuşak uçlu kurşun kalem
ile tam ve belirgin olarak doldurulmalı, ortası “baykuş gözü” biçiminde boş
bırakılmamalı, çok silik olarak kodlama yapılmamalı, aynı soru için birden fazla
seçenek kodlanmamalı, değiştirilen yanıtlar kaliteli bir silgi ile tam olarak
silinmelidir.
6. Sınav başladıktan sonra sınavın son 15 (on beş) dakikasına kadar sınav salonundan
çıkarılmazlar. Sınav sırasında, sınav salonundan dışarıya çıkarlarsa, sınavın devamında sınav
salonuna kesinlikle alınmaz.
7. Sınav sırasında, sorusu veya itirazı olan adaylar durumu salon görevlilerine yalnız onun
duyacağı biçimde sorarlar.

Form No: TKYK 02
Uygulama Dönemi: 18.04.2013

Revizyon No: 01
Revizyon Tarihi:18.04.2013

