


AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Alan Bilgisi ve Alan Eğitimi Testi bulun-
maktadır.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 da-
kikadır.

3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sade-
ce bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok 
cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış 
sayılacaktır.

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, 
silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutma-
yınız.

5. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevap-
larınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının 
dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili 
ham puanınız olacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 
Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru 
için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 
kapağında belirtilmiştir.



1 Diğer sayfaya geçiniz.

ÖABT/COĞ DENEME –3

3. Aşağıdaki kesitte karstik bir yörede bir mağara, ob-

ruk ve karstik kaynak gösterilmiştir.  

 

 1 - 2 - 3 ile gösterilen bu oluşumların rölatif yaş 
ilişkisi, en gençten en yaşlı olana doğru aşağı-
dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) 1 – 2 - 3

B) 2 – 1 – 3  

C) 3 – 2 – 1

D) 3 – 1 – 2

E) 1 – 3 – 2

4. - Bir hava parselinin, alçaldığı zaman çevresin-

den ısı almadan kendi iç dinamikleriyle ısınma-

sıdır. 

- Standart atmosferde yükseklikle sıcaklık deği-

şim oranıdır. 

- Bazı koşullar altında yerden yükseldikçe belirli 

bir düzeye kadar sıcaklığın azalmaması, tersi-

ne artmasıdır. 

- Yerküre’nin yörüngesinin şeklindeki değişiklik-

ler ile Yerküre’nin eksen eğikliğindeki ve pre-

sesyonundaki değişiklikleri içeren,doğal iklim 

değişimini açıklayan hesaplamalardır. 

 Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıda tanım-
lanmamıştır? 

A) Milankovitch döngüleri

B) Lapse-rate

C) Brückner periodu

D) İnversiyon

E) Adyabatik ısınma

1. Kutupsal Stereografik Projeksiyon yöntemiyle 
çizilen bir haritada en az bozulma, aşağıda veri-
len yerlerden hangisinde yaşanır? 

A) Orta Afrika  

B) Orta Amerika 

C) Kanada

D) Ekvator yakın çevresi 

E) Yengeç dönencesi yakın çevresi 

2. 

 Yukarıda bir bölümü verilen topoğrafya harita-
sında, aşağıda verilenlerden hangisinin görül-
düğü kesinlikle söylenebilir? 

A) Yüksek bir volkanik dağ

B) Büyük bir polye

C) İki dağ arasında bir boyun

D) Denize kadar inen bir sırt

E) Kalderaya benzer derin bir çukurluk

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

Bu testte 50 soru vardır.



2 Diğer sayfaya geçiniz.

ÖABT/COĞ DENEME –3

5. Havanın kararlılık/kararsızlık özellikleriyle ilgili 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Havanın kararlı ya da kararsız olması bulut 

özelliklerini ve yağış olaylarını etkiler.

B) İlkbahar ve yaz aylarında deniz üzerinden ge-

len nemli-serin bir hava kütlesi kara üzerine ge-

lirse kararsızlığı artar.

C) Alttan ısınarak kararsızlığı artan havada kü-

mülonimbus bulutları ve buna bağlı sağnaklar 

gelişebilir.

D) Kararlı havada sis veya alçak stratus bulutları 

gelişebilir.

E) Koşullu kararsızlık, kuru hava kütlelerinde 

daha hızlı gelişir.

6. Ocak ve Temmuz ayları sıcaklık ortalamaları 
arasındaki farkın Sibirya’da 65 ⁰C, Kanada’da 
ise 45 ⁰C olması;

I. Enlem

II. Okyanus akıntıları

III. Karaların genişliği

 faktörlerinden hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II          

C) Yalnız III       D) I ve II      

E) II ve III

 7. Yeryüzünde yıllık ortalama sıcaklığın dağılışıy-
la ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Alçak enlemlerde karalar denizlerden daha sı-

caktır.

B) Yüksek enlemlerde denizler karalardan daha 

sıcaktır.

C) 45. enleme kadar, kuzey yarımküre güney ya-

rımküreden daha sıcaktır.

D) Okyanusların batı kıyıları doğu kıyılarından 

daha soğuktur.

E) Yıl boyunca sıcaklığın en yüksek olduğu yerler 

kuzey Afrikayla sınırlıdır.

8. Aşağıdaki görselde Erzurum Narman’da yer alan 

bazı yer şekilleri verilmiştir. 

       

 Görselde verilen yeryüzü şekillerinin mevcut 
durumu almasında; 
I. Selektif erozyon 

II. Sellenmeler

III. Volkanizma

IV. Glasyasyon

 yukarıdaki süreçlerden hangilerinin etkili oldu-
ğu söylenebilir?   

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) IV 

          E) II ve IV
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12. Toprak profili içinde çözülmeye uğramamış 
ana madde, alüvyon, volkanik kum ve tüf gibi 
yumuşak taneli; granit, gnays, kireçtaşı gibi 
sert kayalar içeren horizon, hangi harf ile tem-
sil edilir?

A) A    B)  B

C) C    D)  R

   E) O

13. Ayrışma sırasında mineral atomlarının yapı-
sında bulunan elektronların eksilmesi veya 
kaybedilmesi ile meydana gelen kimyasal olay, 
aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle adlan-
dırılır?

A) Oksidasyon

B) Hidrasyon

C) Çelasyon

D) Hidroliz

E) Şelatlanma

14. Aşağıda verilen akarsulardan hangisinin denge 
profiline ulaştığı söylenemez?

A) Times

B) Missouri

C) Amazon

D) İndus

E) Missisippi

9. • Genellikle yapraklı veya pullu bir yapıda bulunur.

• Açık grimsi renkli ve sedef gibi parıltılıdır.

• Monoklinal şekilli kristallere sahiptir. 

 Yukarıda başlıca özellikleri verilen mineral aşa-
ğıda verilenlerden hangisidir?

A) Klorit

B) Lösit

C) Talk

D) Kaolinit

E) Feldispat 

10. Aşağıda verilen vadi tiplerinden hangisinin var-
lığını kanıtlamak diğerlerine göre daha zordur?  

A) Kanyon

B) Asimetrik

C) Epijenik

D) Antesedant

E) Çentik

11. 1975 yılında ABD Tarım Bakanlığı Toprak 
Muhafaza Servisinin yaptığı toprak sınıflandır-
ma sistemine göre, toprak yıkanmasının son 
safhasında aşağıda verilen toprak takımların-
dan hangisinin yer aldığı söylenebilir?  

A) Entisol   B)  Molisol

C) Ultisol   D)  Aridisol

          E) Aerosol
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17. Bir yerde geçmişte yaşanan iklimsel koşullar 
ve çevresel değişimler;
I. Paleoklimatoloji

II. Paleontoloji

III. Paleoekoloji

IV. Paleoantropoloji

 yukarıda verilen bilim dallarından hangilerinin 
inceleme alanında, önemli yer tutar? 

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

          E) II ve IV

18. 0 - 6 yaş grubundaki  insan ölümleri sayısının 
en fazla olduğu kıta, aşağıda verilenlerden 
hangisidir?  

A) Asya 

B) Avustralya 

C) Kuzey Amerika 

D) Afrika 

E) Güney Amerika

15. 

 Jeolojik kesiti yukarıda verilen bir yerde göste-
rilen noktalardan hangisinde, sıcak yeraltı suyu 
kaynağının bulunabileceği söylenebilir? 

A) I  B) II C) III D) IV E) V

16. • Alman coğrafyasının en şanssız bilim insanı  

 olarak kabul edilir. 

• “Jeopolitiğin babası” olarak bilinir.

• II. Dünya Savaşı döneminde NAZİ partisine 

olan yakınlığı nedeniyle fikirleri zayıf kalmıştır. 

 Yukarıda bazı özellikleri verilen Alman bilim in-
sanı, aşağıda verilenlerden hangisidir?   

A) Alfred DEMANGEON

B) Karl HAUSHOFER

C) Alexander von HUMBOLT

D) Carl RİTTER

E) İmmanuel KANT
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ÖABT/COĞ DENEME –3

21. “Nükleer santrallerin yeri belirlenirken pek çok fak-

töre dayanan, ayrıntılı ÇED raporları hazırlanır. Bu 

süreçte santralin yapılacağı yerde öngörülebilecek 

doğal afetlerin bulunmaması gerekir. Türkiye lev-

halar arasındaki coğrafi konumu nedeniyle dep-

remsellik bakımından oldukça faal bir ülkedir.”

 Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisin-
de nükleer santral yapılması makul bir öneri 
olarak değerlendirilebilir? 

A) Kaynaşlı  

B) Karlıova

C) Eleşkirt   

D) Akkuyu

 E) İnegöl

22. Kırsal alanlarda gerçekleştirilen rekreasyon faali-

yetleri içinde, yolculuk önemli bir daldır.

 Bu tür faaliyetlerde kullanılan araçlar ele alın-
dığında, aşağıda verilenlerden hangisi bunlar 
arasında gösterilemez?  

A) Yürüyüş 

B) Otobüs

C) Şilep

D) Karavan 

E) At

19. 1930 yılında Türkiye Hıfsıssıhha Kanunu’nun 
ilan edilmesi, hangi nüfus politikasının uygu-
lanmaya çalışıldığının göstergesidir? 

A) Antinalist dönem

B) Pronatalist dönem  

C) Açık nüfus politikası 

D) Artış hızını düşürme politikası

E) Zorunlu tek çocuk politikası 

20. Avrupa’da köyden küçük 3 - 20 meskenden olu-
şan,  çiftlikler ile köyler arasında yer alan de-
vamlı yerleşmeler aşağıda verilenlerden hangi-
si ile adlandırılır? 

A) Hamlet   

B)  Farmstad

C) Kolhoz   

D)  Kraal

E) İnuit
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ÖABT/COĞ DENEME –3

25. Anavatanı Melanezya olup, Çin ve Hindistan gibi 

ülkelerde tarıma kazandırılmıştır. Günümüzde 

özellikle Güney Amerika, Avustralya ve Filipinler 

üretimde büyük pay sahibidir. 

 Yukarıda bazı özellikleri verilen tarım ürünü 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril-
miştir? 

A) Jüt 

B) Rami

C) Şeker kamışı 

D) Kolza

E) Anason

26. Bir yerde büyük bir hidroelektrik santrali kurul-
ması ile birlikte gerçekleşecek değişimlerden 
hangisinin, en çabuk etkili olması beklenir?

A) Akarsuya bağlı taşkınların azalması 

B) Yerleşme tiplerinin değişmesi 

C) Sosyo–kültürel yapının değişmesi 

D) Tarımsal üretimde verimliliğin artması 

E) Baraj gölünün yeni bir ulaşım ağı oluşturması   

23. Yeraltı kaynakları sınıflandırmasında maden 
gibi işletilenlere,
I. Grafit

II. Mika

III. Fosfat

IV. Kükürt

 gibi kaynaklardan hangileri örnek olarak verile-
bilir?   

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

        E) II ve IV

24. Ulaşım coğrafyasının ortaya çıkmasında;
I. Lebervfe

II. Obst

III. Hettner

IV. Wegener

 gibi tarihte iz bırakmış coğrafyacı bilim insanla-
rından hangilerinin en fazla katkısı söz konusu-
dur?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

          E) II ve IV
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29. Denizli ili sınırları içinde, aşağıda verilen milli 
parklardan hangisi yer alır?  

A) Tek tek Dağları Milli Parkı 

B) Honaz Dağı Milli Parkı

C) Saklıkent Milli Parkı

D) Karagöl – Sahara Milli Parkı

E) Altındere Milli Parkı

30. Bozulmamış ekosistemlerin devamlılığını sağ-
lamak amacıyla ortaya çıkan bölgelere, aşağıda 
verilenlerden hangisi örnek olarak gösterile-
mez?

A) Tabiat tarihi alanı 

B) Milli park 

C) Biyosfer rezervi

D) Doğa koruma alanı 

E) Jeopark 

27. • Nicholas J. Spykman tarafından ortaya atılmış-

tır.

• Kara hâkimiyeti teorisine muhalif olan görüşleri 

bir araya getirmiştir.   

• Amerikan hâkimiyetini esas alır. 

 Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki jeopolitik 
yaklaşımlarından hangisine aittir?

A) Kara hâkimiyeti teorisi 

B) Deniz hâkimiyeti teorisi

C) Kenar kuşak hâkimiyeti teorisi

D) Hava hâkimiyeti teorisi

E) İki kutuplu dünya teorisi 

28. Biyolojik çeşitliliğin korunması; bu çeşitliliğin 
unsurlarının sürdürülebilir kullanımı, genetik 
kaynaklar ve teknoloji üzerinde sahip olunan 
bütün hakları dikkate almak kaydıyla, bu kay-
naklara kolay erişimin ve ilgili teknolojilerin 
gereğince transferinin sağlanması amacıyla, 
aşağıda verilen uluslararası sözleşmelerden 
hangisi yapılmıştır?

A) Rio Konferansı – 1992

B) Paris Sözleşmesi – 1972

C) Barselona Sözleşmesi – 1976

D) Bükreş Sözleşmesi – 1992

E) Basel Sözleşmesi - 1992
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Diğer sayfaya geçiniz.

33. Günümüz Türkiye’sinde yapılan; 
I. Kıyıların yapılaşmaya açılması

II. Enerji tesislerinin karbon emisyonlarında mü-

samaha gösterilmesi

III. Konutlarda doğalgaz kullanımının yaygınlaştı-

rılması

IV. Termik santrallerde linyit yakıtının kullanımının 

azaltılması

 gibi uygulamalardan hangileri sürdürülebilir 
kalkınma yaklaşımına uygundur?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

           E) II ve IV

34. Türkiye İstatistik Kurumu bölgesel sınıflandır-
ma sistemi içerisinde, aşağıda verilen illerden 
hangisi diğerlerinden farklı bir bölgede yer alır?

A) Kars 

B) Ağrı 

C) Erzurum 

D) Iğdır 

E) Ardahan 

31. Türkiye ile Suriye arasındaki sınır kapıları düşü-
nüldüğünde; 
I. Girmeli 

II. Aziziye 

III. Hamzabeyli 

IV. Şenyurt 

 gibi kapılardan verilenlerden hangileri, bunlar 
arasında yer almaz? 

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

   E) II ve IV

32. Doğu Karadeniz bölgesinde, kıyı ile 4000m arasın-

daki bölüm Schıechtl (1965) tarafından sekiz veje-

tasyon kuşağına ayrılmıştır. 

 Bu alandaki bitki topluluğu aşağıda verilenler-
den hangisidir? 

A) Öksin

B) Turan

C) Kolşik

D) Paleotropis

E) Subalpin
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37. Güney Amerika’da yer alan; 
I. Falkland Adaları 

II. Güney Sandwich Adaları 

III. Guyana 

IV. Surinam

 gibi ülkelerden hangilerinde, İngiliz idaresi söz 
konusudur? 

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

   E) II ve IV

38. Avrupa Birliği teşkilatı içinde kaç üye ülke yer 
alır? 

A) 12 B) 17 C) 21 D) 28       E)  34

39. Bütün dünyaya egemen olmak amacıyla; 
I. İngiltere 

II. ABD 

III. Almanya 

IV. Japonya 

 gibi devletlerden hangileri, jeopolitik kuramla-
rındaki teorik mücadeleyi fiili çatışmaya dönüş-
türmüşlerdir?  
A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

           E) II ve IV

35. Bu tip tarımsal üretimde  ürünlerinin  ayrı ayrı par-

sellerde yetiştirilmesi ve yahut bir tarlada birden 

çok tarım ürününün bir arada yetiştirilebilmesi sağ-

lanır. 

        

 Yukarıda tanımlanan tarımsal üretim, dünya ha-
ritası üzerinde verilen yerlerden hangilerinde 
gerçekleştirilemez? 

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) IV ve V

          E) III ve V

36. Bir ülke nüfusunun %60’tan fazlasının tek bir 
etnik gruptan oluşmadığı devletler;

I. Üniter devlet 

II. Çok milletli devlet 

III. Ulus devlet 

IV. Orta dereceli milli devlet 

 gibi devlet gruplarından hangilerinden meyda-
na gelir?  

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

              E) II ve IV
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42. Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafya Dersi 
Öğretim Programı’nda yer alan “Su kaynaklarını 

farklı özelliklerine göre sınıflandırır” kazanımının 
içeriğine uygun bir konu değildir?     

A) Yüzey suları 

B) Denizler 

C) Okyanus ve denizlerin genel özellikleri

D) Göller 

E) Toprak tipleri 

43. Mekânsal ölçek birimlerinden küresel bir ko-
nuyu vermeyi hedefleyen  öğretmen, aşağıdaki 
konulardan hangisini ele aldığında daha verimli 
bir öğretim süreci gerçekleştirir?

 A) Yaşadığım yerden ülkeme

B) Uluslararası iklim Antlaşmaları

C) Kayaçlar ve Topografya

D) Türkiye’de Nüfusun Dağılışı

E) Göçlerin nedenleri

40. Siyasi coğrafyada dile getirilen “Tarihin Sonu” 

adlı teori, aşağıda verilenlerden hangisine ait-
tir?  

A) Alfred T. Mahan

B) Harry S. Truman

C) Samuel P. Huntington

D) Francis Fukuyama

E) Willy Brant

41. Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nda yer alan 
arazi çalışma becerisi, aşağıdakilerden hangisi-
ni içermez?

A) Verileri analiz etme

B) Taslak harita oluşturma

C) Sonuçlar çıkarma

D) Rapor yazma

E) Öneriler geliştirme
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46. Coğrafya öğretim programına göre, performan-
sı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberi 
aşağıda verilenlerden hangisidir? 

A) Dereceli puanlama anahtarı 

B) Öz değerlendirme 

C) Araştırma kâğıdı

D) Mülakat formu  

E) Ürün dosyası 

47. Coğrafya dersi öğretim programında “Coğrafya 

dersi öğrencileri ürün dosyası” içinde aşağıda ve-
rilenlerden hangisi yer almaz?

A) Neden bu çalışmayı sakladım? 

B) Benim için bu çalışmanın anlamı?

C) Bu çalışma sonrasında öğretmenimden kaç 

puan aldım?  

D) Eğer bu çalışmayı tekrar yapsaydım, şu şekilde 

yapardım.

E) Çalışmanın yaparken beklemediğim nelerle 

karşılaştım.

44. Bir coğrafi bölgenin sınırları belirlenirken ora-
nın ekonomik, idari ve politik özellikleri esas 
alınarak sınıflandırma yapılmışsa, bu bölge için 
aşağıda verilen niteliklerden hangisi kullanıla-
bilir?  

A) Doğal 

B) Tematik

C) İşlevsel 

D) Jeopolitik 

E) Coğrafi 

45. Yapılandırmacı coğrafya öğretim programına 
göre, coğrafya öğretmeninin aşağıda verilen 
uygulamalardan hangisini yapması doğru ol-
maz?

A) Öğrencilerin etkinliklere katılmasını sağlamak 

amacıyla sözlü notu vereceğini belirtmesi. 

B) Tartışma sonucunda öğrencilerin kendini ifade 

etmesinin sağlanması.

C) Öğrencilerin kendilerini ifade edebildikleri ders 

uygulamaları geliştirilmesi.

D) Öğrenilmesi daha zor olan konularda belgesel, 

film, grafik gibi görsel unsurların kullanılması. 

E) Ders işlenişinde yalnızca ders kitabına bağlı 

kalmaması.   
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50. Coğrafya dersi öğretim programında yer alan, 
arazi çalışması ve gezi gözlem yöntemine göre 
yapılacak bir gezinin taslak planı içinde aşağıda 
verilenlerden hangisi yer almaz?

A) Gidilecek yer / güzergâh

B) Başlangıç saati 

C) Hareket noktası 

D) Gezi planı 

E) Alışveriş yapılacak yerler  

48. “Gelişmiş bir ülkenin coğrafi özelliklerini araştırır.“ 

kazanımı ile yapılan bir dersin değerlendirme  
sürecinde;
I. Dereceleme ölçeği

II. Açık uçlu sorular  

III. Gözlem formu 

IV. Çoktan seçmeli sorular 

 yukarıda verilen değerlendirme araçlarından 
hangileri kullanılmalıdır?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

         E) II ve IV

49. Coğrafya dersi öğretim programında yer alan 
coğrafi beceriler ve uygulamalar değerlendiril-
diğinde, “Arazi çalışma becerisi” 9. sınıf düzeyin-
de verilecek aşağıdaki kazanımlardan hangisin-
de verilebilir? 

A) Dünyanın şekli ve hareketlerinin sonuçlarının 

farklı iklim kuşaklarının oluşumuna etkileri açı-

sından yorumlar.

B) Eşyükselti eğrilerini yer şekillerinin temel özel-

likleri ile ilişkilendirir.

C) Hava olaylarının oluşum süreçleri ile atmosfe-

rin özelliklerini ilişkilendirir.

D) Harita ve grafikleri kullanarak iklim elemanla-

rının oluşumu ve dağılışı üzerinde etkili olan 

faktörleri sorgular.

E) İç ve dış kuvvetlerin oluşum süreçlerini açıklar.    

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.





SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1.  Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uyma-

dığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2.  Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya 
da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, 
sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek 
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı 
geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya 
ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe 
içerisinde su getirebilecektir.

3.  Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. Sınav başladıktan sonra adayın sınav sonuna kadar sınav 
salonundan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.

4.  Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5.  Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve 
alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6.  Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, sınav 
kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7.  Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon 
Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

8.  Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafın-
dan görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretle-
melerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru 
kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9.  Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik olup 
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru 
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru 
kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz. Size verilen soru kitap-
çığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru 
kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını 
doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10.  Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11.  Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması 
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.

12.  Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13.  Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14.  Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi 
unutmayınız.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının ÜSSÜ’müzün yazılı izni olmadan kopya 
edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 
cezai sorumluluğu ve doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.


