
KAMU H İZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
Sınava İlişkin Açıklamalar ve Gözetmenlerin Dikkat Edece ği 

Hususlar 
 

1. Gözetmenler sınavın başlama saatinden 1 saat önce görevli 
bulundukları sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. 
 

2. Gözetmenler her adayın adına düzenlenen cevap kağıtları zarfı ve 
soru kitapçıkları zarflarını Sınav Merkezi Sorumlusundan teslim 
alacaklar ve sınavın başlamasından 20 dakika önce görevli 
bulundukları salona gideceklerdir. Cevap kağıtları zarfı içinde cevap 
kağıtları, yoklama listesi  ve itiraz tutanağı bulunmaktadır. 

 
3. Adaylar sınav salonuna, isimleri okunarak ve yoklama listesindeki aday 

sırasına göre alınacaktır. 
 

4. Adayların sınava girebilmeleri için Kimlik Kartı veya kimliğini 
kanıtlayacak resmi bir belgenin orjinalini göstermeleri gerekmektedir. 
Pasaport ve Sürüş Ehliyeti de kimlik kanıtlayacak belgeler arasındadır. 
Adayların kimliklerinin teker teker kontrol edilmesi gerekmektedir.  

 
5. Yoklama listesinde adı bulunmayan adayları sınav salonuna almayınız. 

Sınav Merkezi Sorumlusuna gönderiniz. 
 

6. Gözetmenler cep telefonlarını sınav salonuna götüremezler. Adayların cep 
telefonları ve sınavla ilgili dökümanları ise gözetmen masasında 
toplanacaktır. 

 
7. Cevap kağıtlarının adaylara isim denetimi yaparak dağıtılmasını 

sağlayınız. Eksik cevap kağıdı varsa durumu Sınav Merkezi 
Sorumlusuna bildiriniz. 

 
8. Soru Kitapçıklarının yer aldığı zarfı adayların önünde açınız. Soru 

kitapçıkları A ve B olmak üzere 2 türdür. Arka arkaya ve yanyana oturan 
adaylara soru kitapçıkları dağıtılırken aynı tür soru kitapçığı verilmemesine 
dikkat edilmelidir. Soru zarflarının üzerinde A ve B kitapçıklarının kaçar 
tane olduğu yazmaktadır. Fazla olan kitapçık türünden dağıtıma 
başlanmalıdır. Eksik soru kitapçığı varsa Sınav Merkezi Sorumlusundan 
tedarik edilmelidir.  

 
9. Her adaya bir soru kitapçığı verdikten sonra kitapçıklarda basım hatası 

olup olmadığını tespit etmeleri için soru kitapçıklarını hızlı bir şekilde 
kontrol etmelerini söyleyiniz. Sayfası eksik, basımı hatalı olan kitapçık 
varsa, bunları düzgün olanlarla değiştiriniz. Gerekiyorsa Sınav Merkezi 
Sorumlusundan soru kitapçığı tedarik edebilirsiniz. 

 
 

10.Adaylardan soru kitapçıklarının kapa ğında bulunan adı, soyadı, 
aday numarası bilgilerini tükenmez kalemle doldurma larını ve 
imzalamalarını sa ğlayarak kontrollerini yapınız.  Adaylara soru 
kitapçıklarındaki açıklama bölümünü yüksek sesle okuyunuz. 

 
 

 



11.Cevap kağıtlarında bulunan "ADAYIN İMZASI" alanının adaylar 
tarafından dı şa taşırmadan tükenmez kalemle imzalanmasını 
sağlayınız.   Ayrıca Adaylara verilen kitapçık türlerini cevap kağıtlarının 
üzerinde kurşun kalemle işaretlemelerini sağlayınız ve kontrollerini 
yapınız. 
 
 

12. Yoklama listesindeki hangi adaya hangi tür soru kitapçığı verildiğini 
gösteren kitapçık türü sütununu tükenmez kalemle  doldurunuz ve 
adaylar tarafından da tükenmez kalem ile imzalanmasını  sağlayınız. 

 
13.Sınavın başlangıç ve bitiş saatlerini tahtaya yazınız. 

 
14.Sınavı başlatmak için yüksek sesle “Sınav Başlamıştır” duyurusunu 

yapınız. 
 

15.Adaylar sınavın başlamasını takiben ilk 30 dakika içerisinde  sınav 
salonunu terk edemezler. Bu süre içerisinde (ilk 30 dakikada) 
sınava geç gelen olursa sınava alınabilir fakat ken dilerine ek süre 
verilmez .  Sınava geç girenlerin (ilk 30 dakikada) sınava girdikleri saat, 
tutanağa yazılmalıdır. 30 dakikadan sonra geç gelenler sınava 
alınmayacaktır. 
 

16. İlk 30 dakika sonunda  sınava girmeyen adayların yoklama 
listesindeki isimlerinin karşısına büyük harflerle GİRMEDİ yazınız ve 
sınava girmeyenlerin sayısını yoklama listesinin altına yazınız. Ayrıca 
sınava girmeyen adaya ait cevap kağıdında yer alan "Aday Sınava 
GİRMEDİ." yerini kurşun kalemle işaretleyiniz. 

 
17.Sınavda kalan süreyi adaylara yüksek sesle duyurunuz. 

 
18.Sınav bitiminde cevap kağıtlarını ve soru kitapçıklarını toplayınız. Cevap 

kağıtlarını Sıra Numarasına göre sıralayınız ve cevap zarfına 
koyunuz. Salon yoklama listesini doldurup imzalayınız. 

 
19.Adaylarda Soru kitapçığı kalmamasına dikkat ediniz. Soru kitapçıkları 

sayılarak teslim alınacaktır. 
 

20.Sınavla ilgili evrak ve paketleri Sınav Merkezi Sorumlusuna teslim 
ediniz. 

 
21.Hatalı soru olduğuna dair yapılan itirazlara siz yorum yapmayınız. Kitapçık 

türünü de belirterek merkeze bildiriniz. Ayrıca sınav tutana ğına yapılan 
itirazın hangi kitapçıkta kaçıncı soru oldu ğunu yazınız.  

 
NOT: İLK KEZ GÖREV ALAN GÖZETMENLER İN MAAŞ BODROLARINI 

SINAV MERKEZ İNE GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. 
 

 
    NOT: GÖZETMENLER SINAVA GELİRKEN MASKELERİNİ DE 

YANLARINDA GETİRMELERİ GEREKİR. 


