KAYITLI OLANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
Aday, en fazla 4 (dört) yazılı, 4 (dört) uygulama sınavına girme hakkına sahiptir. Sınav
döneminde sınava girmeyen adayın 1(bir) hakkı kullanılmış sayılır. Adayın sınav gününde
sınava giremeyeceğini gösterir yatakta tedavi gerektiren doktor raporu varsa 4 (dört)
yazılı (test) ve 4 (dört) uygulama sınav hakkı bittikten sonra girmediği sınav için 1 (bir) hak
daha kullanabilir. Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi
sınavlarında dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler istemesi hâlinde aynı
kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında
belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersi almak kaydıyla dört dönem daha sınava girebilir.
Teorik derslerin sınavından dört dönem sonunda, direksiyon eğitimi dersi sınavında ise
ikinci dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak
ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.
SINAV SONUÇLARI ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
a.

Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar, soru ve
cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından
itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.
b. Adaylar, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C.
Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, ve Türkiye Halk Bankası herhangi birine,
“Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) itiraz
ücreti yatırarak, alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile
birlikte yapacaklardır.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da
sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate
alınmaz.
c.

d.

Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından
yaklaşık 4 Hafta sonra tek yanlı olarak herhangi bir başvuru talep etmeksizin
yapılacaktır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat
Bankası sistemleri aracılığı ile merkezi ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli”
altında T.C Kimlik no ile sorgulama yaptırılarak iade edilecektir.
e. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası
belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler
dikkate alınmayacaktır.
SINAVA GİRİŞ BELGESİ
Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup söz konusu belgede adayın salon ve kimlik
bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde adayın sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe),
bina, salon, sıra ve adres bilgileri yer alır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde
belirtilen sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak,
olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme
Komisyonunun teklifi ve Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığının
uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilir.
a.

Her sınav için yeniden düzenlenen sınav giriş belgesinde MTSK’nın adı ile sınav
tarihi, saati, sınava gireceği dersler ve kaçıncı sınav hakkını kullandığı, sınava
gireceği sürücü belgesi sınıfı ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde adayın
T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.
b.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, MTSK müdürlükleri tarafından Özel MTSK
Modülünden fotoğraflı olarak alınacak olan sınav giriş belgesi ile ilçe millî eğitim
c.

müdürlüğü İLSİS veri tabanındaki fotoğrafın uyumunu kontrol ettikten sonra
fotoğrafın üzerini kapatmayacak şekilde sınav giriş belgesini mühürleyecektir.
MTSK Müdürlüğü de sınav giriş belgesini mühürleyerek imza karşılığı adaya teslim
edecektir. Böylece fotoğraflı sınav giriş belgesi üzerinde iki adet mühür
bulunacaktır.
d. Adaylara ayrıca

fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Adayın sınavdan önce sınava gireceği binaya giderek, sınav salonunu görmesi
önerilmektedir.
e.

SINAVA GİRERKEN YANINIZDA NELER BULUNDURUN?
a. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden
birini (Her ikisi de soğuk damgalı olacak) (Kurumların kimlik kartları, sigorta kartı, evlenme
cüzdanı v.b. kimlikler kabul edilmez)
b. En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem,
c. Kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi,

SINAVA GİRERKEN BULUNDURULMAMASI GEREKENLER NELER?
a.

b.

Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç,
çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile
depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık.
Kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik
cihazlar, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar,
pergel, açıölçer, cetvel, vb.araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah yerine
geçebilecek nesneler bulunan adaylar sınav binasına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş
adayların sınavları geçersiz sayılır.

ADAYLAR HANGİ DERSLERDEN SINAVA GİRECEKLERDİR?
3.4.1.

İlk defa sınava girecek adaylar;
Tüm sertifika türlerinde;
İlk Yardım Bilgisi, Trafik ve Çevre Bilgisi, Araç Tekniği Bilgisinden ile Trafik Adabı
derslerinden sorumludur

SINAVDA KAÇ SORU VE NE KADAR SÜRE VERİLECEKTİR?
Haziran
döneminden önceki kursiyerler için uygulanacaktır.)
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SINAVIN UYGULANMASI
a. Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları “MTSAS sınav
takviminde” belirtilen tarihlerde, saat 11.00’de
başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır (saat 11.00’
den sonra hiçbir aday, kesinlikle sınava
alınmayacaktır).
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için
adaylar en geç saat 10.30’da sınav giriş belgesinde belirtilen salonda hazır
b.

bulunacaktır.

c. Adaylar, sınava gelirken yanında fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesi,
nüfus cüzdanı (pasaport ve/veya başka sınıf sürücü belgesi), en az iki adet koyu
siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi
bulunduracaktır.
d. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Kimlik
fotokopisi aslı gibi onaylı olsa dahi sınavda kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanı,
pasaport ve/ veya başka sınıf sürücü belgesi hariç başka hiçbir kimlik geçerli
sayılmayacaktır. Vukuatlı nüfus cüzdanı da sınavda geçerli değildir. Ancak, er ve
erbaşlar askerlik görevini yaptığı birliğine nüfus cüzdanını teslim etti ise sadece “er
ve erbaş askeri kimlik kartı” ile sınava alınabilecektir.
e. Adaylar, sınav

salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap
makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü
bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan
saatler ve silah bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Aday bu araçlarla sınava
alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını
ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.
Adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacaktır. Gerekli
kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda
uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını
adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.
f.

Aday, fotoğraflı cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı
bilgilerini kontrol edecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa
veya cevap kâğıdı kullanılamayacak düzeyde yıpranmışsa yeni bir cevap kâğıdına
aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır. Salon
başkanı konu ile ilgili tutanak tutacaktır.
g.

h. Aday,

sınav süresince (60 dakika) sınav salonunu terk etmeyecektir.

Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve fotoğraflı cevap kâğıtlarını
kontrol ederek dağıtacaktır. Aday kendisine verilen soru kitapçığını ve fotoğraflı
cevap kâğıdını kontrol edecek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın
değiştirilmesini salon görevlilerinden isteyecektir.
i.

j. Aday

cevap kâğıdı üzerindeki tüm işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

Fotoğraflı cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka mürekkepli
kalemle imzalanacaktır.
k.

cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir
şekilde işaretlenmeyecektir.
l. Fotoğraflı

Her sürücü belgesi türüne göre dört ayrı kitapçık türü vardır. Fotoğraflı cevap
kâğıdında adayın soru kitapçığı türü yazmaktadır. Adaylar cevaplarını soru
kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan
cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
m.

Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru
cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından
n.

yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
o. Soru

sayısı, sınav kuralları ve sınav süresi soru kitapçığının ön kapağında
belirtilmiştir. Bu bilgiler salon görevlilerince sınav başlamadan önce okunacaktır.
CEVAP KÂĞIDI
Soru kitapçığındaki soruların tamamı çoktan seçmeli tipte sorulardır. Her soru için
4 farklı seçenek verilmiş olup, bunlardan yalnızca 1 tanesi doğru cevaptır. Adayın
yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak cevap kâğıdına işaretlemekten
ibarettir. Cevaplar işaretlenirken yumuşak uçlu kurşun kalem kullanılması, cevap
kâğıdında ayrılan yerin dışarıya taşırılmadan karalanıp doldurulması
gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap verilmiş ise, o soruya verilen cevap
yanlış sayılır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış konulmuş
işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Cevap kâğıdını okuyan optik okuyucu iyi
silinmemiş işareti de okuyabilir ve bir soruya birden çok cevap verildiğini kabul
ederek cevabınızı yanlış cevap olarak sayabilir. Bu nedenle yumuşak uçlu kurşun
kalem ve kaliteli bir silgi kullanmaya özellikle dikkat edilmelidir. Soru kitapçığına
işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde işleme alınmaz.
Örnek:
Trafik ve Çevre Bilgisi Testi
Soru 1. Yerleşim yerleri içindeki yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça
otomobiller için azamî hız saatte kaç kilometredir?
A)80

B) 70

C) 60

D) 50

Bu sorunun doğru cevabı “D” seçeneğinde bulunduğundan, cevap kâğıdında Trafik
ve Çevre Bilgisi Testi sütununda 2 numaralı soruya ayrılan satırda, içinde “D” harfi
bulunan kutucuk dışarıya taşırılmadan karalanacaktır.
Aşağıda bu sorunun doğru olarak kodlanmış biçimi görülmektedir.

SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
a.

Bu sınava katılmak için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak girilmiş olması
ve başvuru işleminin zamanında yapılmış olması gerekmektedir.

b.

Adayların sınavla ilgili her türlü yazışmalarda adını, soyadını, aday numarasını
ve açık adresini yazmaları gerekmektedir. Bu bilgilerden herhangi birinin
eksik olması halinde dilekçeleri işleme konulmayacaktır.

DEĞERLENDİRME
Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından adayların cevap kâğıdı iki adet optik
okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
Adayların derslere göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış
cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden her bir ders
için 100 puandan hesaplama yapılır. Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan
alan aday başarılı sayılır.
Merkezi sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan
üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı
sayılır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi
sonucunda soru/sorular iptal edilmez doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu
soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan
soru/soruları doğru kabul ederek 100 puan üzerinden hesaplanır.
Sınava giren adayların verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme
değerlendirme tekniğine göre incelenir. Bu incelemelerden elde edilecek bulgular
değerlendirilerek ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda
kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların ilgili dersleri iptal edilir.
Adayların kopya çekme girişiminde bulunmamaları, cevap kâğıtlarını başkalarının
göremeyeceği şekilde tutmaları gerekir. Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili
olarak adaya işlem yapılmışsa, salon görevlileri ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu
tutanak ve raporlarda değerlendirmeyi etkiler.

