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Sınav
bilgileri

Aday bilgileri

CEVAP KÂĞIDI KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 6. maddesinin 2. fıkrasının ı bendine göre;
“Adaylar cevap kâğıdı üzerinde cevap alanı dışında bulunan yerlerde kesinlikle işaretleme
yapmaz. Bu alanlarda yapılan işaretlemelerden dolayı cevap kâğıdı okuyucularda okunamazsa
tüm sorumluluk adaya aittir.”

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı
T.C. KİMLİK NO
SOYADI
ADI
BABA ADI

12345698701
Tapan

İLİ
İLÇESİ

ANKARA
ÇANKAYA

Hüseyin
Mustafa

OKUL ADI

ÇANKAYA LİSESİ

BİNA NO

02

SALON NO

005

SIRA NO

09

SORU KİTAPÇIK TÜRÜ

GRUP

K
Adayların Dikkatine!
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“Adayların Dikkatine!” bölümündeki
açıklamaları okudum.
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ADAYIN

(Silinmez kalem kullanınız.)

• Cevap kâğıdında bulunan “Bu bölüme dokunmayınız”
kısmı ile cevap kâğıdının sol tarafında bulunan siyah
şeritlerin olduğu bölüm üzerinde işaretleme, karalama vb.
yapmayınız.

T.C. Kimlik No:.................................................

• Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin
6. maddesinin 2. fıkrasının ı bendine göre;

Adı

:.......................................................

Soyadı

:.......................................................

İmzası

:.......................................................

Adaylar cevap kâğıdı üzerinde cevap alanı
dışında bulunan yerlerde kesinlikle işaretleme
yapmaz. Bu alanlarda yapılan işaretlemelerden
dolayı cevap kâğıdı okuyucularda okunamazsa
tüm sorumluluk adaya aittir.

SORU KİTAPÇIK TÜRÜ

• Soruların cevaplarını, ilgili alana kodlayınız.

Ders Kodu Üzerinde İşaretleme Yapmayınız.

• Tüm kodlamalarınızı; siyah, yumuşak uçlu kurşun kalemle
yapınız.
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• Silik kodlama yapmayınız.
• Cevaplarınızı ilgili alandaki bölüme, “Örnek Kodlama” ya
göre yapınız.

Cevaplama
alanı

KAREKOD

4

Sınav ve aday bilgilerinin dijital olarak saklandığı alandır.
Karalama yapıldığında içerdiği bilgiler okunamaz. Yönerge ve kılavuz hükümleri
gereği adayın sınavı geçersiz sayılır.

Aday, başka bir adayın cevap kağıdını kullandı.
Aday, herhangi bir adaydan ya da belgeden kopya çekti.
Adayın yerine bir başkası sınava girdi. (Ayrıca tutanak tutularak emniyet görevlilerine bildirilecektir.)

DERS KODU

Aday kendine ait onaylı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport kimlik belgelerinden birini ibraz edemedi. (Fotokopi kabul edilmeyecektir.)
Aday, sınav salonunda iletişim aracını (Cep tel., telsiz, bilgisayar özelliği bulunan cihazlar vb.) üzerinde bulundurdu.
Sınav Giriş Belgesi üzerindeki resim ile adaya ait Cevap kâğıdı üzerindeki resim birbirine benzemiyor. (Emniyet görevlilerine bildirilecektir.)

5

Aday, sınav evrağına zarar verdi. (Soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek, cevap kâğıdının okunmasına engel işaret ve karalama yapmak vb.)
Aday, sınav kurallarını ihlậl etti. (Ayrıca tutanak tutulacaktır.)
Aday, iletişim aracı ile kopya çekti. (Ayrıca tutanak tutularak emniyet görevlilerine bildirilecektir.)
Aday, il/ilçe onaylı Sınav Giriş Belgesini salon görevlilerine teslim etmedi.

ADAY SINAVA GİRMEDİ
Sınava girmeyen adayların cevap kâğıdına
“Aday Sınava Girmedi” bilgisini siyah kurşun
kalemle kodlayınız.
Sınavda karşılaşılan herhangi bir sorunda
tutulan tutanağa, Adayın “Sınav Giriş Belgesi
ve Kimlik Belgesi” nin fotokopisini ekleyerek
sınav güvenlik poşetine koyunuz.

• Adaya ait sınav cevap kâğıdı, sınav giriş belgesi ve kimlik bilgilerindeki bilgiler ile adaya verilen
soru kitapçık türünün doğruluğu kontrol edilmiştir.
• Ayrıca aday sınava girmedi bilgisi ve iptal kodu bilgisi de tarafımızca kontrol edilmiştir.
Salon Başkanı

Salon Gözetmeni

Adı

:

Adı

:

Soyadı

:

Soyadı

:

İmza

:

İmza

:

Ders kodunun yer aldığı alandır.
Karalama yapıldığında sınava girilen dersin kodu okunamaz.Yönerge ve kılavuz hükümleri
gereği adayın sınavı geçersiz sayılır.

(Not: Yedek cevap kâğıdında ders kodu (81 veya 82) kurşun kalemle kodlanmalıdır.)
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Bu alanda herhangi bir işaretleme ve karalama
yapmanız halinde sınavınız iptal edilecektir.

Birden fazla kitapçık türü olan sınavlarda kullanılan cevap kâğıtlarında mevcuttur.
Kitapçık türü önceden kodlanmış olduğundan aday tarafından kodlama yapılmasına gerek yoktur.
Karalama yapıldığında soru kitapçık türü okunamaz. Yönerge ve kılavuz hükümleri

gereği adayın sınavı geçersiz sayılır.
(Not: Yedek cevap kâğıdında soru kitapçık türü kurşun kalemle kodlanmalıdır.)

Örnek Kodlama :

Salon Görevlilerinin Dikkatine!
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Adayın T.C. Kimlik numarasının olduğu alandır.
Kodlanmış şekilde basıldığından aday tarafından kodlama yapılmasına gerek yoktur.
Karalama yapıldığında adayın T.C. Kimlik No bilgisi okunamaz. Yönerge ve kılavuz hükümleri
gereği adayın sınavı geçersiz sayılır.

(Not: Yedek cevap kâğıdında adayın T.C. kimlik numarası kurşun kalemle kodlanmalıdır.)

Sınavın iptalini gerektirecek bir durum varsa aşağıdaki iptal nedenlerinden sadece bir seçeneği kurşun kalemle kodlayınız.
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Satır hizalayıcılarının bulunduğu alandır.
Bu alan içerisinde karalama yapıldığında cevap kâğıdı okunamaz.
Yönerge ve kılavuz hükümleri gereği adayın sınavı geçersiz sayılır.

T.C. KİMLİK NO ALANI

Bana ait olan cevap kâğıdı ile soru kitapçığını,
hatasız ve eksiksiz olarak aldım.

• Cevap kâğıdı yırtık, hasarlı veya baskı hatalı ise salon
başkanından yedek cevap kâğıdı isteyiniz.

TIMINGMARK ALANI

1

SINAV TARİHİ VE SAATİ

• Cevap kâğıdındaki basılı bilgiler size ait değilse bu cevap
kâğıdını kesinlikle kullanmayınız. Salon görevlilerine
bildiriniz.

1

TIMINGMARK ALANI

SINAV BİLGİLERİ

Bu bölüme dokunmayınız.

1 2 3 4 5 6 9 8 7 0 1 T.C. KİMLİK NO

ADAY SINAVA GİRMEDİ
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Sınava girmeyen adaylar için salon görevlilerince işaretlenen alandır.
İşaretleme yapıldığında aday sınava girmedi olarak değerlendirilir.

Adaylar numaralandırılmış alanlarda kesinlikle işaretleme ve karalama yapmamalıdır.
Cevaplama alanında soruların cevaplarını işaretlerken sadece siyah kurşun
kalem kullanılmalıdır. Kurşun kalem haricinde kullanılan diğer kalemlerle yapılan
işaretlemeler kılavuz ve yönerge hükümlerince GEÇERSİZ sayılacaktır.
Kullanılan cevap kâğıdında baskı hatası (silik, okunmayan, lekeli, bozuk) veya yırtık
var ise durum salon görevlilerine bildirilmeli ve yedek cevap kâğıdı talep edilmelidir.
Cevap kâğıdına kesinlikle zarar verilmemelidir. Yırtılmış, yıpranmış,
buruşturulmuş cevap kağıtları optik okuyucularda okunamamaktadır.

SINAVIN İPTALİNİ GEREKTİRECEK DURUMLAR
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Salon görevlilerince sınavın iptalini gerektiren durumlarda kullanılacak alandır.
Bu alanda herhangi bir işaretleme ve karalama yapmayınız.
Karalama yapıldığında adayın sınavı iptal edilecektir.

