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1) GENEL BİLGİLER
SON BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU YERİ

: 29 NİSAN 2016
: TESMER

SINAV TARİHİ VE SAATİ

: 11 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ SAAT: 14:00

SINAV SÜRESİ:
YABANCI DİL İÇERMEYEN SINAV: 150 DAKİKA
YABANCI DİL İÇEREN SINAV
: 165 DAKİKA

SORU SAYILARI:
YABANCI DİL İÇERMEYEN SINAV: 5 SEÇENEKLİ - 120 SORU
YABANCI DİL İÇEREN SINAV
: 5 SEÇENEKLİ - 130 SORU

SINAV YERİ:
ANKARA-İSTANBUL (Anadolu Yakası – Avrupa Yakası)

SINAVIN UYGULAYICISI:
Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM)

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ’na asym.ankara.edu.tr
internet adresinden erişilebilir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
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2) SINAV ÖNCESİ
ADAYLARIN SINAV GÜNÜ YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
Adayların sınava girebilmeleri için aşağıda yer alan her iki belgeyi de yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Belgelerden herhangi biri eksik olan aday sınava alınmayacaktır.
a) TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVINA AİT SINAV GİRİŞ BELGESİ:
Adaylar sınav giriş belgelerini http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden 03.06.2016 tarihinden
itibaren alabileceklerdir. Her aday sınava, sınava giriş belgesinde belirtilen salon ve sırada girmek zorundadır.
b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT:
Adaylar sınava gelirken sınav giriş belgelerini ve resmi kimlik belgelerini (TC Kimlik no yazılı güncel fotoğraflı
Nüfus Cüzdanı ve Süresi Geçerli Pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Sınava giriş belgesi ile birlikte
TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya Süresi Geçerli Pasaporttan birini görevlilere ibraz
etmeyen aday ile adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş kimlik belgesine sahip veya resmi
kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar
sınava alınmayacaktır. Adayların Sürücüsü Belgesi ile sınav binasına girmeleri yasaktır.
Bunun dışındaki sınavın uygulanmasına ilişkin kurallar ASYM tarafından belirlenir. Adaylar ASYM’nin
belirlediği kurallara uymakla yükümlüdür.
DİKKAT!
Sınava Giriş Belgesi ve TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanını veya Süresi Geçerli Pasaportunu
yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır.

3) İTİRAZLAR
SINAV SORULARINA VE SINAVIN UYGULAMASINA İLİŞKİN İTİRAZLAR;
Soruların yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’ne
(TESMER) yapılmaktadır.
SINAV SONUCUNA İLİŞKİN İTİRAZLAR;
Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına internet (http://teos.tesmer.org.tr) üzerinden online olarak itiraz
edebilirler.
İtirazlar, sonuçların internet üzerinden ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde http:// teos.tesmer.org.tr adresi
üzerinden TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’ne (TESMER) yapılmaktadır. Bu itirazlar, en geç 30 gün
içinde incelenip karara bağlanır ve sonuçlar, http://belge.tesmer.org.tr adresinde ilan edilir.
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4) SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınavda, yabancı dil konusu olmadan sınava katılacak olan adaylar için 120 adet, yabancı dil konusunun da
olduğu sınava katılacak olan adaylar için 130 adet çoktan seçmeli ve 5 (beş) seçenekli soru bulunmaktadır.
Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.
2. Sınavda, yabancı dil konusu olmadan sınava katılacak olan adaylar için verilen toplam cevaplama süresi 150 (yüz
elli) dakika, yabancı dil konusunun da olduğu sınava katılacak olan adaylar için 165 (yüz altmış beş) dakikadır.
Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir.
Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna
alınmayacaktır.
3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip düzenlenmediğini kontrol ediniz. TC Kimlik numaranızı cevap kâğıdınızda
ilgili yere doğru bir şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz.
Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili kutucuğu kodlamayı ve ilgili kısma ad ve soyadınızı
yazarak imzalamayı unutmayınız. Optik cevap kağıdına kodlanması gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık
olması halinde sınavın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.
4. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli
değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek süre kesinlikle
verilmeyecektir. Optik cevap kâğıdında her türlü kodlama siyah kurşun kalemle yapılacaktır. Her alanın cevabı o
alanın adının yazılı olduğu sütunda ve/veya sütunlarda kodlanacaktır.
5. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık türünün aynı olup
olmadığını, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.
Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon Görevlilerine başvurunuz.
6. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları mutlaka
okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde
kullanmak yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya
sayfalarının eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılır.
7. Soruları ve cevapları dışarı çıkarmanız yasaktır. Adayların Sınav Giriş Belgelerine cevap anahtarını yazıp salon dışına
çıkarmaları yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır.
8. Adayların CEP TELEFONU, HESAP MAKİNESİ, bilgisayar, databank benzeri özel elektronik donanımlar ile kulaklık,
telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçlar ve
silah vb. teçhizatlar ile SINAV BİNASINA GİRMELERİ KESİNLİKLE YASAKTIR. Emniyet görevlileri tarafından
yapılacak aramalarda belirtilen araç veya cihazları yanında bulundurduğu tespit edilen adaylar binaya ve sınav
salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina girişinde veya salonlarda emanet ALINMAYACAKTIR.
9. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç veya cihazları bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav İptal
Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.
10. Adayların sınav binasına ders notu, kitap, defter vb. kaynakları getirmeleri yasaktır. Getiren adayların durumu
Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.
11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak ve tartışmaya girmek; başka adayın/adayların kâğıdına
bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi birini
yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.
12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumu
Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye
kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir.
13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de
değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya Süresi
Geçerli Pasaporttan birini bina ve salon girişinde ibraz ettikten sonra SALON BAŞKANININ talimatından sonra
sıranın üzerinden kaldırması zorunludur.
15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi unutmayınız. Aksi
takdirde sınavınız geçersiz sayılır ve hakkınızda hukuki yollara başvurulur.
16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava başlamayınız.
17. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama yapınız.
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