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Yayınlanma tarihi: 07.02.2020 

 
1. Sınava girmeye hak kazanan tüm adaylar sınav ücretini yatırarak, dekontunu 

dekanlığımıza iletmiştir. Bu sebeple yukarıda adı belirtilen tüm adayların sınav 
başvurusu kabul edilmiştir. 

 
2. Sınav 24.02.2020 tarihinde ilgili bölümlerde yapılacaktır. 

 
Sınavlar tüm Mühendislik Fakültesi bölümleri için hem yazılı hem de sözlü sınav 
şeklinde yürütülecektir. 

 
Teorik (test) sınavı 24.02.2020 tarihinde saat 10:00’da; sözlü sınav ise aynı gün 
saat 13:00’de ilgili bölümlerde yapılacaktır. Teorik sınavın katkı oranı %40, sözlü 
sınavın katkı oranı %60 olarak uygulanacaktır. Sınavda başarılı olabilmek için 
alınması gereken asgari puan toplamda 100 üzerinden 50 ve üzeri puandır. 

 
3. Adayın sınava girerken yanında bulundurması gereken belge ve gereçler: 

 Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus 

cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini 

yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik 

belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik 

Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni 

mirasçılarına ait pembe / mavi kartları ibraz etmek zorundadırlar. 

 1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. 

 Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş. 

 Adayların başvuru belgelerinin orjinalini sınav esnasında yanında 

bulundurmaları zorunludur. 



 Sınavın uygulanmasında KTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliğinin 21/3 maddesinde belirtilen kurallar geçerlidir. 

 
4. Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç ve eşyalar: 

 Kablosuz iletişim sağlayan her tür cihaz; cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz; 

kulaklık; bilimsel hesap makinası dışında, her türlü elektronik/mekanik cihaz; 

fotoğraf makinesi vb. araçlar 

 Cep bilgisayarı; her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; grafik özelliği 

olan hesap makinaları. 

 Silah ve benzeri teçhizat (resmî görevli olanlar dâhil). 

 Su hariç her tür yiyecek ve içecek. 

 
5. Sınav uygulama talimatları: 

 

 Sınava girecek adaylar test sınavının yapılacağı dersliğe ilgili giriş belgeleri 

kontrol edilerek alınır. Ayrıca üzerinde sınav kurallarına aykırı herhangi bir şey 

olup olmadığı da kontrol edilir. 

 Sözlü sınav başlamadan 10 dakika önce tüm adayların test sınavının yapıldığı 

salonda toplanmaları gerekmektedir. Sınav salonuna alınan adaylar cep 

telefonlarını ilgili görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. 

 
6. Kopya eylemine karışmış olan, belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon 

görevlileri tarafından sehven sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde 
sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen 
adayların sınavları, gözetmen ve sınav görevlileri tarafından tutulan sınav  
tutanakları incelenerek geçersiz sayılacaktır. 

 
7. Sınav sonuçları Karadeniz Teknik Üniversitesi web sayfasında ilan edilecektir. 

 
8. Sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlar, sınav tarihinden itibaren beş 

iş günü içinde sınav sekreteryasına yazılı olarak elden yapılır. İtirazlar üç işgünü 
içerisinde sonuçlandırılır. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılır. 

 

YÖK 2020 yılı İlmi Hüviyet Tespit Sınavı Kılavuzu için tıklayınız. 
 
 

İletişim için: 
 

KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 

muhendislik@ktu.edu.tr 

0462-3772701 

 
 

İnşaat Mühendisliği Bölümü - 0462 3772606 
 

Harita Mühendisliği Bölümü - 0462 3772707 

mailto:muhendislik@ktu.edu.tr

