
 

 

 

2017-2018 ERASMUS+  İNGİLİZCE YETERLİK SINAV KURALLARI 

 

1. 11 Aralık 2016 Erasmus+ İngilizce Yeterlik sınavına 
geçerli bir Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet vb.) 
olmadan girilemez.  

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. 
Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları, cep 
bilgisayarı ve saat fonksiyonu dışında fonksiyonu 
olan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan 
cihazlarla, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük 
işlevi olan elektronik aygıt vb. araçlarla da sınava 
girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmek isteyen 
adayların kimlik bilgileri mutlaka Salon Sınav 
Tutanağı’na yazılacak, bu adayların sınavı iptal 
edilecektir. 

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 90 
dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve 
sınavın son 15 dakikası içinde adayın sınavdan 
çıkmasına izin verilmeyecektir. Cevaplamayı süre 
bitmeden tamamlarsanız, cevap kağıdınızı ve soru 
kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek 
salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan 
edildiğinde cevap kağıtları ve soru kitapçıkları salon 
görevlileri tarafından toplanıncaya kadar 
yerlerinizde kalınız. 

4. Sınavda vereceğiniz yanlış yanıtlar doğru yanıtları 
götürmemektedir. 

5. Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını 
gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle 
yasaktır. Sınav salonundan, her ne sebeple olursa 
olsun, dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna 
alınmayacaktır. 

6. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara 
soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de 
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; 
ayrıca, adayların birbirlerinden kalem, silgi vb. 
şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 

7. Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına 
uymak zorundasınız. Gerektiğinde görevliler 
oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın 

geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına 
uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta 
bulunur ve yapılacak uyarılara uymazsanız 
kimliğiniz tutanağa yazılacak ve sınavınız geçersiz 
sayılacaktır. 

8. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, 
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin 
kimlik bilgileri, Salon Sınav Tutanağı’na yazılacak ve 
bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 
Görevliler kopya çekmeye veya vermeye 
kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk 
size aittir. 

9. Cevap kağıdında ilgili alanları doldurmanız 
gerekmektedir. Cevap kağıdına yazılacak her türlü 
yazıda ve yapılacak bütün işlemlerde kurşun kalem 
kullanılacaktır. Cevapların cevap kağıdına 
işaretlenmiş olması gerekmektedir. Soru 
kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 

10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup 
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup 
bulunmadığını kontrol ediniz. Eksik sayfalı ya da 
basım hatalı olan soru kitapçığını değiştirmek için 
Salon Görevlisine başvurunuz. 

11. Cevap kağıdınızdaki “imza” bölümünü mutlaka 
imzalayınız. 

12. Cevaplamaya başlamadan önce, size verilecek 
cevap kağıdında ayrılan yere adınızı, soyadınızı, 
T.C. Kimlik Numaranızı ve Sınav Kitapçık Türünü 
mutlaka yazınız.  

13. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri 
müsvedde için kullanabilirsiniz. 

14. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir 
kağıda yazıp bu kağıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle 
yasaktır. 

15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru 
kitapçığınızı, cevap kağıdınızı salon görevlilerine 
teslim etmeyi unutmayınız. 

 

Başarılar dileriz. 


