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ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
2014 TIPDİL SINAVI KILAVUZU 

 

1. GENEL BİLGİLER 
 

BAŞVURU TARİHLERİ:  
02 TEMMUZ– 16 TEMMUZ 2014 

 
SINAV TARİHİ/YERİ:  
31 AĞUSTOS 2014 SAAT: 10.00/ANKARA 

 
SINAV SÜRESİ:  
Sınav süresi 150 (YÜZ ELLİ) dakikadır. Sınav 10.00’da başlayacak ve 12.30’da 
bitecektir. 

 
SINAV ÜCRETİ:  
Sınav ücreti 40 (KIRK) liradır. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, 
sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda 
başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri 
verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya 
aittir. Ayrıca sınav giriş belgesi için ücret ödenmez. 

 
SORU SAYISI:  
TIPDİL sınavının soru sayısı 80 (SEKSEN)’dir. 

 
KİMLER TIPDİL SINAVINA GİREBİLİR? 
TIPDİL sınavına Tıp, Diş Hekimliği ya da Sağlık Bilimi ile ilgili fakültelerinde öğrenci 
olanlar, uzmanlık eğitimine devam edenler ve mezun ya da mezun olacak durumda 
olan kişiler girebilir. 

 
TIPDİL SINAVINDAN ALINAN NOT NEREDE GEÇERLİDİR? 
"Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca, meslekî bilgi 
sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil 
yeterliliği aranır. Yabancı dil koşulunun sağlanması için TIPDİL Sınavından 100 
üzerinden en az 50 puan alınması gerekir. TIPDİL Sınav sonucu, sadece TUS ve DUS 
için gerekli olan yabancı dil yeterliliği için kullanılacaktır. Diğer akademik çalışmalar 
için gerekli olan dil yeterliliği için kullanılamaz. 
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SINAV SONUCUNUN GEÇERLİLİĞİ KAÇ YILDIR? 
 
Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık 
sürenin sona erdiği tarihin hesabında ise meslekî bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate 
alınır.  

 
TIPDİL SINAVI HANGİ DİLLERİ KAPSAYACAK? 
 
Sınav; İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacaktır. Adaylar bir dönemde, 
yalnız bir yabancı dilden sınava girebileceklerdir. 

 
ADAYIN SORUMLULUKLARI NELERDİR? 
 
a)Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen 
bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve 
yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan 
ettikleri bütün bilgilerden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı 
tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde 
ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına 
doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı 
bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. 
 
b)Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya 
başvurusu reddedilen veya başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken, bir 
sonraki dönem yapabilirler. Bir sınav dönemi için yapılan başvuru sonraki dönemler 
için geçerli değildir. 

 

2. BAŞVURU 
 
Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol 
aşağıda açıklanmıştır: 

 
TIPDİL SINAV KILAVUZUN EDİNİLMESİ:  
Sınava katılmak isteyen adaylar, 2014 TIPDİL SINAVI Kılavuzuna 
www.tipdil.ankara.edu.tr internet adresinden erişebilirler.Kılavuz dağıtımı ve satışı 
yapılmayacaktır. 

 
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK? 
Adaylar başvurularını sadece www.tipdil.ankara.edu.tr internet adresinden 
yapabileceklerdir. 
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BAŞVURU NASIL YAPILACAK? 
 
Sınav başvurusunu yapabilmek için öncelikle aşağıda verilen hesap numarasına 
yukarıdaki linkten aldığınız referans kodunuzla birlikte sınav ücretini yatırmanız 
gerekmektedir. Sınav giriş ücreti 40 liradır (havale ya da EFT ücreti hariç). Adaylar, bu 
ücreti, ya Ziraat Bankasının internet bankacılığından veya şubelerinden ya da diğer 
bankalardan EFT yoluyla yatırabilirler. Sınav giriş ücreti kesinlikle bankomatlardan 
yatırılmamalıdır. Ücret yatırırken, dekontun açıklama bölümüne mutlaka sırasıyla “+” 
ile başlayan referans kodu, ad ve soyadı yazdırılmalıdır. Açıklama kısmı şöyle 
olmalıdır: 
 
                      +zq7bf3 Ali Deniz                  VEYA                +zq7bf3 Ali Deniz 
 
Bu bilgilerin doğru yazıldığından emin olunuz ve banka memuruna mutlaka kontrol 
ettiriniz. Referans numarası, ad ve soyad bilgileri eksik, hatalı ya da yanlış sırada 
yazılmış dekontlarla başvuru işlemi yapılamayacaktır.  
Banka bilgileri başvuru sistemine günde iki kez girilmektedir. Bu yüzden; adaylar sınav 
giriş ücretini yatırdıktan belli bir süre sonra (örneğin; sabah giriş ücretini yatırdıysanız, 
başvuru o gün saat 15:00 den sonra, öğle sonrası başvurduysanız, saat 17:00 den 
sonra) internet adresinden sınava başvurabilirler. 
 

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA BİLGİLERİ 
BANKA ADI  :  ZİRAAT BANKASI  
ŞUBE ADI :  BAKANLIKLAR KAMU GİRİŞİMCİ 
ŞUBE KODU : 2532  
HESAP NO  : 7064098-5027  
HESAP SAHİBİ : ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
IBAN NO  : TR380001002532070640985027  
 
DİKKAT: Sınav ücretini yatırmak başvuru için yeterli değildir. 

 
ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 
 

Sınav ücretini yatırdıktan sonra http://tipdil.ankara.edu.tr/sinav_kaydi sayfasına 
referans numaranızı ve sistemde kayıtlı e-posta adresinizi giriniz ve "devam 
>>" tuşuna basınız.  Eğer ödeme bilgileriniz sistemimize aktarılmış ve girdiğiniz bilgiler 
doğru ise başvurusu sayfasına yönlendirileceksiniz.  Başvuru formu sayfasında yıldız 
ile belirtilmiş tüm alanlar doldurulmalıdır. bu formun eksiksiz doldurulmasından 
adayın kendisi sorumludur. Burada belirtilen bilgilerin yanlış olması durumunda, 
adayın başvurusu ya da sınavı iptal edilecektir. Bu yüzden; doldurduğunuz bilgileri 
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kontrol etmek için "Bilgilerimi kontrol etmek istiyorum." butonuna tıklayınız. Sonraki 
sayfada girdiğiniz bilgiler karşınıza çıkacaktır. Son bir kontrol yaptıktan sonra 
bilgilerinizin eksiksiz olduğunu düşünüyorsanız, “Bilgilerim doğrudur başvuru işlemini 
tamamla” butonuna tıklayınız. (Ancak bu butona basmazsanız başvuru süresi 
içerisinde http://tipdil.ankara.edu.tr/sinav_kaydi  sayfasından bilgi değişikliği 
yapabilirsiniz.) Bu butona bastıktan sonra bilgilerinizi değiştirmek için bir daha 
sisteme giremeyeceksiniz. Başvurunuzu başarılı ile gerçekleştirdiğinizde karşınıza 
 "TIPDİL 2014 aday numaranız" çıkacaktır. Sınav ile ilgili bütün işlemlerinizi bu 
numara ile gerçekleştireceğiniz için bu numarayı saklamanız gerekmektedir.   

Daha sonra, aday başvuru formunda aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir: 

A. Referans No  
B. SINAV GİRİŞ YERİ    
C. AD  
D. SOYAD    
E. Uyruk  
F. E-posta 
G. Kimlik Numaranız  
H.Cinsiyet  
I. Doğum Tarihi (yıl-ay-gün) Ör:1985-10-01 **Format çok önemlidir. 
J. Baba Adı  
K. Nüfusa Kayıtlı Olduğunuz Yer  
L. Doğum Yeriniz   
M. Cep Telefonu Numaranız  
N.Yazışma Adresi  
O.Yazışma Adresinizin Bağlı Olduğu İl   
P. Yazışma Adresinizin Bağlı Olduğu İlçe    
R. Yazışma Adresinizin Bağlı Olduğu Ülke    
S. Eğitim Bilginiz  
T. Mezun olduğunuz, şu anda okuduğunuz/ ya da uzmanlık öğrencisi olduğunuz 
üniversite  
U. Sınava Girmek İstediğiniz Dil Seçeneği  
V. Engelli durumu 

 
 
 
DİKKAT: Başvurunuzu başarılı ile gerçekleştirdiğinizde karşınıza  "TIPDİL 2014 aday 
numaranız" çıkacaktır. 
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3. SINAV ÖNCESİ 
 
İngilizce, Almanca ve Fransızcadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan 
oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve 
okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. 
 
 
Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz. 

 
ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER 

 
a.İLGİLİ SINAV DÖNEMİNE AİT TIPDİL SINAVI GİRİŞ BELGESİ : 
 
Bu belgeyi adaylar,www.tipdil.ankara.edu.tr internet adresinden en geç sınav 
tarihinden 10 (on)  gün öncesinden başlamak üzere alabilecekler. Belgenin üzerinde 
adayın sınava gireceği bina, salon bilgileri bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş 
belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava giriş belgesinde 
yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın 
sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip 
görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava giriş belgesi adayların 
adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava giriş belgesini kaybeden adaylar tekrar 
internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri sınava giriş 
belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak 
zorundadır. Belgedeki basılmış bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, 
resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 

 
 
b. NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: 
 
Adayın sınava girebilmesi için sınava giriş belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya 
süresi geçerli pasaportunun da yanında bulunması zorunludur. Bunların dışında; 
sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli 
sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın son iki yıl içinde 
çekilmiş bir fotoğrafı ve T.C Kimlik numarası bulunmalı; pasaportun süresi geçerli 
olmalıdır. Üzerinde, salon görevlisi tarafından kolaylıkla görülebilecek soğuk damga, 
son iki yıl içinde çekilmiş bir fotoğraf veya T.C Kimlik numarası bulunmayan nüfus 
cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. 
DİKKAT: Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti 
ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır. 
Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir. 
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ADAYLARIN YANLARINDAKİ ARAÇ,GEREÇ VE EŞYALAR İLE İLGİLİ KURALLAR 
 
Adayların sınav esnasında yanlarında databank vb. özel elektronik donanımlar, 
kulaklık, telsiz, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, cep telefonu, çağrı cihazı vb. 
iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. 
araçları sınav süresince ve sınav sonrası binayı terk edene kadar kapalı konumda 
tutmaları zorunludur.  
 
 
DİKKAT: Sınav esnasında, sıraların gözünde ve/veya adayların ulaşabilecekleri 
yerlerde söz konusu araçları açık kullanılabilir konumda bulunduran adayların 
durumu sınav iptal tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

 
4. SINAVIN UYGULANMASI 

 
a. Adayların aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama 
saatinden en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav 
salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Kimlik ve 
güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların 
sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır 
bulunmaları zorunludur. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak 
biçimde açık olmalıdır. 

 
b.Adaylar, sınav salonuna sınava giriş belgeleri ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli 
pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere 
oturacaklardır. Yerine oturan aday sınava giriş belgesi ile nüfus 
cüzdanını/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak 
adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve sınava giriş belgelerini 
toplayacaklardır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra 
soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer 
alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki T.C 
kimlik numarası, ad, soyad bilgilerini dolduracaklardır. Cevap kâğıdı üzerine soru 
kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından aday sorumludur.  

 
c.Sınav başladıktan sonra adayların ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde sınav 
salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa 
(tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara 
kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan 
aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası dolana kadar 
sınav binasında bekletilecektir. 
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d.Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, 
müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, 
birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri yasaktır.  

 
e.Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların 
kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin 
raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır. 

 
f.Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabileceklerdir. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı 
bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru 
kitapçıkları tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan, ayrıca 
sınava giriş belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.  

 

5. SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI 
 

a.Soru kitapçığı ve cevap kâğıdı, kilitli poşetler içinde sınıfa gelecek ve salon 
başkanı/gözetmenler tarafından adayların gözü önünde açılacaktır. 

 
b.Soru kitapçığı A ve B ya da (A,B,C ve D) olarak 2 ya da 4 farklı şekilde olacaktır. 

 
c.Adayın, cevap kâğıdında sadece kendine ait belirlenen yerleri doldurması 
gerekmektedir. Aksi takdirde sınavı geçersiz sayılacaktır. 

 
d.Tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık 
kodunu cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacaktır. Soru kitapçığı kodu 
kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtlarının optik okuyucuda 
okunması ve değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru 
olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir. 

 
e.Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı 
seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, 
cevap kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem 
yapılmaz. Doğru cevap olarak işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alan dışarıya 
taşırılmadan, tam olarak ve belirgin bir şekilde doldurulmalıdır. Bir soru için birden 
çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır. Cevap kâğıdını 
değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bu nedenle bir 
soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir 
şekilde silinmesi gerekir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap 
işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır. 
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DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi 
yapmanız gerektiğini unutmayınız. 
DİKKAT: Sınavda uygulanacak test sorularının telif hakları Ankara Üniversitesi 
TÖMER’e aittir. Sorular, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Aksi yönde fiillere karşı, 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. 
Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar. 

 
f.  Adaylar sınavda hangi evrakı teslim edeceklerdir? 
Sınavını tamamlayan aday, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını sıra üzerinde 
bırakmayacak, salondaki görevlilere teslim edecektir. Adayın sınava girdiği salonda 
sıra üzerinde kalan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava giriş belgesi 
ise sınavın başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır. Sınava giriş 
belgesinin, soru kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim 
edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. Sınava giriş belgesi, soru kitapçığı veya cevap 
kâğıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, 
cevap kâğıtları ile soru kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler. 

 
 

6. SINAV SONRASI 
 

 
DEĞERLENDİRME 
 
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları 
Ankara Üniversitesi’nde optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında 
değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, 
yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 
üzerinden TIPDİL sınavı puanları hesaplanacaktır. Adayın bu sınavda başarılı sayılması 
için en az 50 (elli) alması gerekmektedir. 

 
SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ 
 
Adaylar sınav sonuçlarını, www.tipdil.ankara.edu.tr internet adresinden 
öğrenebileceklerdir.  
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SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE NE GİBİ 
İNCELEMELER YAPILIR? 
 
Sınav görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla sınav kurallarına uymadığı 
bildirilen, yapılan istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya 
çektikleri, birbirlerinden yararlandıkları saptanan adayların sınav sonuçları iptal 
edilecektir. Kopya işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç 
duyurusunda bulunulur, 6114 sayılı kanuna göre işlem yapılır. Adayların, bilgisayar 
ortamında yapılacak istatistiksel kopya analizleri sonucunda sınavının iptal 
edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kâğıtlarını 
başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir. 

 

7. DİĞER BİLGİLER 
 

a. SINAV SORUSUNA YA DA SONUCUNA İTİRAZ 
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların elektronik ortamda 
açıklanmasından sonra on gün içerisinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra 
başlamak üzere) dilekçe yazarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin 
itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. 
Bu adayların inceleme masrafları karşılığı olan 5 TL’yi, TÖMER’in Ziraat Bankası 
hesabına yatırmaları ve dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Süresi 
geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C kimlik numarası, adresi, vb. 
bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan 
dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. 6114 sayılı yasa gereğince sınavlarda 
kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra; cevapkâğıtları ise 
1 yıl sonra imha edilir. TIPDİL evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi 
kararları olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. 
 
Sınav soruları yapılan itirazlar sonucunda, ilgili sorular konunun uzmanları tarafından 
incelenir ve değerlendirme yapılır. Sorularda hata olduğu sonucuna varılırsa, sadece o 
sorular iptal edilir. Bu durum, sınavın iptal edilmesine gerekçe olamaz. Sınav 
sonuçları, kalan sorular üzerinden değerlendirilir ve adaylara duyurulur. 
 
 
b.ENGELLİLER 

 
1.Engel durumlarına göre uygun şekilde ayrı salonlarda sınava alınacak ve gerekli ise 
kendilerine refakatçi yardımı verilecektir. Engelli adaylar sınavda, kendilerinin 
kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyaçları ve 
kullanacakları gerecin ne olduğunu sınav günü yanlarında bulundurmaları gereken 
sağlık raporlarında ayrıntılı olarak belirtilmiş olmaları gerekmektedir. Rapor kabul 
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edildiği takdirde, adaylar bu gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Adaylar, engel 
durumları gözönünde tutularak “Engelli Salonunda” sınava alınacaklardır.  

 
 
 
 
2.GÖRME ENGELİ OLAN ADAYLARİÇİN UYGULAMALAR 
 
Bu adaylara refakatçi verilir ve adayların tekli salonlarda sınava alınmaları sağlanır. 
Sınav soru ve süre miktarlarına göre belirlenen ölçüde ek süre verilir. Bu adayların 
soru kitapçığını kendilerinin okumasına izin verilmez. Sınavda okuyucu yardımı aldığı 
halde soruları kendisinin de okuduğu tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır. 
Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri 
doğrultusunda 9 ya da 14 punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı ile 
işaretleyici yardımı verilir. Soru kitapçığı yazı boyutu büyük olsa dahi, cevap kâğıdı 
boyutu standart olduğundan, adayların cevap kâğıdı işaretleme durumlarını göz ardı 
etmemeleri gerekmektedir. İşaretleyici yardımı isteyen adaylar tekli, istemeyen 
adaylar ise toplu salonlarda sınava alınır. Sınavda sadece işaretleyici yardımı alan 
adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece 
işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı aldığı tespit 
edilenlerin sınavı geçersiz sayılır. Soru kitapçığını kendisi okuyabilecek durumda olan 
adaylara ek süre verilmez. 

 
 

3.İŞİTME ENGELİ OLAN ADAYLAR 
 
İşitme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda refakatçi verilir. İşitme cihazları ile 
sınava alınmalarına izin verilir. 

 
4.BEDENSEL ENGELİ OLAN ADAYLAR 
 
Engel durumları nedeniyle işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel engelli 
adaylara işaretleyici yardımı verilir. 

 
DİKKAT: Ellerini kullanamadığı için cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) 
yapamayan adaylara sadece işaretleyici yardımı verilir. Sınavda işaretleyici yardımı 
alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. 
Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da 
aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 


