
TEKİRDAĞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 

2020 YILI MEVLİD-İ NEBİ GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI  

SINAV KURALLARI 
 

1) Öğrencilerden, sınava giriş esnasında Öğrenci Belgesi ve TC Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) 

istenecektir. 

2) Öğrenciler, önceden belirlenen salonlarda ve sıra numaralarına göre oturacaklardır. 

3) Öğrenciler, sınav salonunda 13:30’da hazır bulunacaklardır.  

4) İlk 30 dakika içinde katılmayanlar için “sınava katılmadı” bilgisi not edilecektir. Bununla 

birlikte geç kalan öğrenciler, ilk 30 dakika içinde sınava dahil olabilecekler ancak bu 

süreden sonra hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır. 

5) Sınava cep telefonu, saat, bilgisayar, kitap vb. iletişim ve bilgi araçları ile girilmesine 

müsaade edilmeyecektir. Varsa bunlar gözetmenler tarafından yarışma süresince muhafaza 

edilecektir. 

6) Sorulara ve cevap seçeneklerine dair notlar tutularak dışarıya çıkarılmasına izin 

verilmeyecektir. 

7) Öğrenciler, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundadır. Sınav disiplinine 

uymayanların, ferdi veya toplu olarak kopya çekmeye teşebbüs edenlerin bu durumları 

gözetmenlerce tutanak altına alınacak ve cevap kağıtları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8) Yarışma başladıktan sonra adayların görevlilerle konuşmaları, soru sormaları, birbirlerinden 

kalem, silgi vb. şeyler istemeleri, aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak 

sesle konuşmaları engellenecektir. 

9) Yarışmaya ait soru kitapçıkları ve cevap kağıtları yarışmacılara ibraz edilmeyecektir. 

10) Yarışma soru kitapçığının kapak kısmındaki bilgiler ve cevap kağıdı, kurşun kalemle 

doldurulacaktır. 

11) Cevap kağıtları, optik okuyucu ile okunacağından dolayı katlanmayacak, özellikle 

işaretlemeler esnasında kağıdın zedelenmemesi ve yırtılmamasına dikkat edilecektir. 

12) Yarışmacılar cevap kağıdındaki yanlış işaretlemeleri silerken yumuşak silgi kullanmaları 

ve tamamen silinmiş olmasına dikkat etmeleri hususunda uyarılacaklardır. 

13) Değerlendirme işlemleri cevap kağıdındaki kodlamalara göre yapıldığından eksik ve 

hatalı kodlamalarda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Gerekli kodlamaları 

yapmayanların veya hatalı kodlayanların, adı ve soyadını yazmayanların, imzasını 

atmayanların cevap kağıtları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

14) Cevap kağıdında doldurulması gereken il plaka kodu bölümünde öğrencinin okuduğu 

üniversitenin bulunduğu ile ait olması zorunludur.  

15) Sınav süresi 80 dakikadır. İlk 30 dakika içerisinde hiçbir adayın salondan çıkışına izin 

verilmeyecektir. Evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun 

tekrar sınava devam ettirilmeyecektir.  

16) Öğrenciler, sınavını tamamlasalar bile sınavın son 10 dakikasında dışarı çıkarılmayacak, 

ayrıca salonda en az 2 adayın bulunmasına dikkat edilerek kalan iki adaydan biri sınavı 

bitirse bile diğer adayın sınavı tamamlamasına kadar sınav salonunda beklemesi 

sağlanacaktır. 

17) Sınav kitapçığının kapağında yer alan bilgilendirmeler, yarışmadan önce katılımcılara 

gözetmenler tarafından okunacaktır. 


