GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV KURALLARI
Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi arasında
imzalanan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Hizmeti” protokolü
kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nin koordinasyonunda yapılacak olan yazılı sınavda aşağıdaki sınav kuralları geçerli
olacaktır.

Yazılı Sınav ile İlgili Bilgiler
• Yazılı sınav 4 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 10:00’da tek oturum halinde Necmettin
Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi (Aşkan Mahallesi, Yeni Meram
Caddesi, No:136, 42090 Meram/KONYA) sınıflarında yapılacaktır.
• Yazılı sınav, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
• Sınava girecek tüm adaylara 50 adet soru sorulacaktır.
• Sorular 1 doğru ve 4 yanlış cevap olmak üzere toplamda 5 seçenekli olarak sorulacaktır.
• Sınava girecek tüm adayların sınav süresi 75 dakikadır.
• Yanlış cevaplar adayın yazılı sınav notunu etkilemeyecektir.
• Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi personeli olarak sınava girecek adaylar
Sınav Giriş Belgelerini 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren http://konsem.erbakan.edu.tr internet
adresinden kullanıcı hesaplarıyla sisteme giriş yaparak alabileceklerdir. Necmettin Erbakan
Üniversitesi personeli olarak sınava girecek adaylar ise Sınav Giriş Belgelerini 29 Kasım 2021
tarihinden itibaren http://portal.erbakan.edu.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve
Tek Şifreleri ile portala giriş yaparak alabileceklerdir.
• Sınav Giriş Belgesi’nde adayın sınava gireceği sınav binası, salon adı, sıra no bilgileri ve
adayın fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte
T.C. Kimlik Numarası Yazılı Güncel Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı/Sürücü
Belgesi veya Süresi Geçerli Pasaporttan biri ile kabul edilecektir. Görevlilere istenen belgeleri
ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacaktır. T.C. Kimlik Numarası olmayan Nüfus Cüzdanı
ve Sürücü Belgeleri sınav girişi için geçerli bir belge değildir.

Sınav Kuralları ile İlgili Bilgiler
• Adayların, sınav başlamadan en az 15 dakika önce, önceden belirlenmiş sınav salonunda hazır
bulunmaları gerekir. Oturma düzeninin sağlanmasında salon görevlileri yetkili ve
sorumludurlar. Yanlış sınava veya belirlenmiş olan sınıf dışında başka bir yerde sınava girmek
adayın sınavının geçersiz sayılmasına sebep olacaktır.
• Adaylar, soru kitapçığına, adını-soyadını ve istenen diğer bilgileri sınavın başlangıcında
yazmak ve kitapçığı imzalamak zorundadır.
• Adaylar, cevap kağıdı optik formuna TC Kimlik Numaralarını doğru bir şekilde kodlamalı ve
istenen diğer bilgileri yazmak zorundadır.
• Adayların, bütün cevaplarını cevap kağıdı optik formunda ilgili yere süresi içerisinde
işaretlemesi gerekmektedir. Optik forma işaretlenmeyen ve sadece soru kitapçığı üzerinde
yapılan işaretlemeler adayın sınavının değerlendirilmesi için yeterli değildir.
• Adaylar, sınavlarda sınav giriş belgelerini ve kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak ve
sınav süresince masa üzerinde, görevlilerin kolayca görebileceği şekilde tutmak zorundadırlar.
Kimlik beyan etmeyen ve sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
• Sınav sürecince görevlilere, sorularda olabilecek baskı veya yazım hataları dışında soru
sorulamayacaktır.
• Sınav süresince su içilebilir; ancak, yiyecek yenilmesi yasaktır.
• Soru kitapçığına ve/veya Cevap Kağıdı Optik Formu’na istenen bilgileri
yazmayan/işaretlemeyen ve yoklama tutanağına imza atmayan adayların sınavı geçersiz
sayılacaktır.
• Sınav salonunda görevli bulunan görevliler sınav kurallarını, sınav düzenini ve işleyişini
bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden,
sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili
düzenlemelerini reddeden adayları bir tutanakla haklarında işlem yapılmak üzere KONSEM’e
bildireceklerdir.
• Adayların sınav süresince konuşmaları, birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri malzeme
istemeleri yasaktır. Görevliler, bu tür hareketleri kopya çekmeye veya vermeye teşebbüs olarak
değerlendirecekler ve işlem yapacaklardır.
• Sınav süresince adayların, düzgün oturmaları ve çevreye bakmamaları gerekir. Sınav
salonunda bulunan görevliler bu konuda adayları uyarabilirler. Uyarılar dikkate alınmadığında
bu adaylar hakkında tutanak tesis edilecektir.
• Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 5
dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır.
• Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları
kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar
sınav salonuna alınmayacaktır.
• Adayların sınava çağrı cihazı, cep telefonu, hesap makinesi, telsiz, radyo vb. haberleşme
araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat özelliğinin dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü
bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah vb. teçhizatla girmeleri yasaktır.
• Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı, cevap kâğıdı optik formu ile sınava
giriş belgesi salondaki görevliler tarafından toplanacaktır.
• Herhangi bir şekilde sınav salonu dışına soru ve soru kitapçıklarını çıkarma teşebbüsü tespit
edilenler hakkında idari işlem yapılacaktır.

