SINAV KURALLARI

PERFORMANS (UYGULAMA) SINAVI KURALLARI
Aşağıdaki kurallar, performans (uygulama) sınavı başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:

















Sınav, Sınav Görevlisinin “sınav başlamıştır” ifadesi ile başlar.
Adayların sınavdan 15 dakika önce sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek
bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
Sınav için ayrılmış alanlarda adaylar, sınav görevlileri, gözlemciler (akreditasyon kurumu ve MYK tanık
personeli veya CTR personeli gibi) dışında kimse bulunamaz.
Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava
giremezler; adayların kimlik kontrolleri Sınav Görevlileri tarafından yapılacaktır.
Sınav süresince mobil cihazlar (cep telefonu, tablet vb.) kapalı olmalıdır.
Adaylar, sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar. Buna
aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav alanından çıkartılır.
Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal ederek kendini veya diğerlerini tehlikeye düşürdüğü değerlendirici
tarafından tespit edilen adayların sınavları durdurulur. Söz konusu adaylar sınavdan başarısız sayılır.
Aday, sınav süresince, Sınav Görevlilerine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sorular soramaz.
Aday, sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamazsa, Sınav Görevlileri tarafından sınav sonlandırılır.
Adayların, sınav alanındaki (yetki alanı dışında kalan) araç, ekipman ve malzemeleri kullanmaları
yasaktır.
Sınava ara verme süreleri Sınav Görevlileri tarafından belirlenir.
Her aday işin gerektirdiği her işlemi yapmalıdır. Aksi taktirde aday, o işle ilgili puan alamaz. Diğerlerinin
işine müdahale eden, danışan, iş tarifi veya fikir alışverişi yapan adaylar, ilgili işten puan alamaz.
Aday, kendisine verilen araç ve ekipmanlardan ve kişisel koruyucu donanımlardan sorumludur; sınav
sonunda sağlam bir biçimde teslim etmelidir.
Aday, kullandığı araç, ekipman ve kullanılabilir malzemeleri temizleyerek kendisine gösterilen alana
bırakmalıdır.

MÜLAKAT SINAVI KURALLARI
Aşağıdaki kurallar, mülakat sınavı başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:
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Sınav, Sınav Görevlisinin “sınav başlamıştır” ifadesi ile başlar.
Adayların sınavdan 15 dakika önce sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek
bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
Sınav için ayrılmış alanlarda adaylar, sınav görevlileri, gözlemciler (akreditasyon kurumu ve MYK tanık
personeli veya CTR personeli gibi) dışında kimse bulunamaz.
Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava
giremezler; adayların kimlik kontrolleri Sınav Görevlileri tarafından yapılacaktır.
Sınav süresince mobil cihazlar (cep telefonu, tablet vb.) kapalı olmalıdır.
Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.
Aday, mülakat sınavı süresince, sınav görevlisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı
etkileyebilecek sorular soramaz.
Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
Sınav görevlisi, tarafsızlığın gereklerine özen göstermelidir; adaya sadece, CTR tarafından ilgili sınav için
hazırlanmış soruları sormalı, adayı doğru veya yanlış yönde etkileyecek şekildeki davranışlardan
kaçınmalıdır.
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SINAV KURALLARI

TEORİK SINAV KURALLARI
Aşağıdaki kurallar, Teorik sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:
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Sınav, Sınav görevlisinin “sınav başlamıştır” ifadesi ile başlar.
Adayların sınavdan 15 dakika önce sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek
bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
Sınav için ayrılmış alanlarda adaylar, sınav görevlileri, gözlemciler (akreditasyon kurumu ve MYK tanık
personeli veya CTR personeli gibi) dışında kimse bulunamaz.
Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava
giremezler; adayların kimlik kontrolleri Sınav Görevlileri tarafından yapılacaktır.
Sınavlarda adaylar tarafından aşağıdaki teçhizat/ekipman kullanılamaz:
a) Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları,
b) MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları,
c) Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar,
ç) Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap
makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar.
Adaylar, sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar. Aykırı
davranışta bulunanlar hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır.
Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.
Adaylar, sınavın ilk 15 dakikası sınav salonunu terk edemezler. Sınavını tamamlayanlar haricindeki
adayların (sağlık sorunları hariç) sınav alanlarından ayrılmaları yasaktır. Sınav alanından ayrılan aday
sınavdan başarısız olmuş sayılır.
Adaylar sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez.
Adaylar tarafından sınav görevlilerine soru sorulması gerektiğinde; soruların yüksek sesle, herkesin
duyabileceği şekilde sorulması, cevapların da aynı şekilde verilmesi gerekmektedir.
Sınav sırasında kopya çektiği veya verdiği tespit edilen adaylar sınavdan başarısız sayılır. Sınav görevlileri
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
Cevap kağıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya
yanlışlık olması durumunda sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır, bununla ilgili
sorumluluk adaylara aittir.
Cevap kağıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kağıdına
yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap
kağıdınıza işaretlenmiş olması gerekir. Cevap kağıdına işaretlenmemiş cevaplar geçerli değildir.
Her soru eşit puan değerindedir. Yanlış cevap doğru cevabı götürmemektedir.
Her soru için sadece bir cevap şıkkını işaretleyiniz; aksi durumda cevabınız yanlış kabul edilecektir.
Her bölümün cevaplarını cevap kağıdı formundaki ilgili birime (örn; A1 ile ilgili olanları A1 için ayrılmış
bölüme) işaretleyiniz.
Aday sınav bitiminde, soru kitapçığını ve cevap kâğıdını sınav görevlisine teslim etmelidir. Aksi durumda
sınavı geçersiz sayılır.
Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir.
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