SINAV KURALLARI

GENEL KURALLAR
•
•
•
•
•
•

Adaylar sınavdan en az 15 dakika önce sınav alanında hazır bulunmalıdır.
Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler;
adayların kimlik kontrolleri Sınav Görevlileri tarafından yapılacaktır.
Sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahlar getirilmez.
Sınav başlamadan önce mobil cihazlar kapalı konuma getirilir ve erişilemeyecek şekilde kaldırılır.
Adaylar sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunamaz.
Sınav senaryosu gereği gerekmedikçe sınavlarda yasaklanmış gereçler kullanılmaz.
(İlgili ulusal yeterlilikte izin verilmedikçe yasaklanmış gereçler;
a. Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları; MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera,
fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları;
b. Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar;
Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, vb.
araçlar.)
PERFORMANS (UYGULAMA) SINAVI KURALLARI

Aşağıdaki kurallar (sınavın yapısına göre), performans (uygulama) sınavı başlamadan önce adaylara yüksek sesle
okunur:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sınav, Sınav Görevlisinin “sınav başlamıştır” ifadesi ile başlar.
Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek
bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
Sınav süresince mobil cihazlar (cep telefonu, tablet vb.) kapalı olmalıdır.
Adaylar, sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal ederek kendini veya diğerlerini tehlikeye düşürdüğü değerlendirici
tarafından tespit edilen adayların sınavları durdurulur.
Sınava ara verme süreleri Sınav Görevlileri tarafından belirlenir.
Aday, kendisine verilen araç ve ekipmanlardan sorumludur; sınav sonunda sağlam bir biçimde teslim
etmelidir.
Aday, kullandığı araç, ekipman ve kullanılabilir malzemeleri temizleyerek kendisine gösterilen alana
bırakmalıdır.
TEORİK ve MÜLAKAT SINAV KURALLARI

Aşağıdaki kurallar (sınavın türüne göre), Teorik sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:
•
•
•

Sınav, Sınav görevlisinin “sınav başlamıştır” ifadesi ile başlar.
Teorik sınav alanından ayrılan aday sınavını tamamlamış sayılır ve sınavına devam etmesine izin verilmez.
Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek
bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
• Sınav süresince mobil cihazlar (cep telefonu, tablet vb.) kapalı olmalıdır.
• Adaylar, sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar.
• Adaylar teorik sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez.
• Sınav süresince adaylar bir soru sormak istediğinde sorular yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde
sorulur, cevaplar da aynı şekilde yüksek sesle söylenir.
• Sınav görevlileri kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara
aittir. Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adaylar sınavdan başarısız sayılır.
• Gerektiğinde görevliler adayların oturduğu yeri değiştirebilir.
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SINAV KURALLARI

YENİ TİP KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK SINAVLARDA GEÇERLİ OLACAK EK
KURALLAR
PERFORMANS (UYGULAMA) SINAVI KURALLARI
Aşağıdaki kurallar (sınavın yapısına göre), performans (uygulama) sınavı başlamadan önce adaylara yüksek sesle
okunur:
•
•
•
•
•
•

MYK tarafından yayımlanan rehber doğrultusunda koronavirüse karşı gerekli önlemler kuruluşumuz
tarafından alınmıştır.
Tüm adaylar koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uyarı levhalarına, işaretlemelere ve kurallara uymakla
yükümlüdür; bunlara uymayan adaylar sınav alanında çıkarılır.
Sınava başlamadan önce tüm adaylar ellerini dezenfekte etmelidir.
Adaylar ve sınav görevlileri sosyal mesafe kurallarına uymalı, birbirleriyle kesinlikle tokalaşmamalıdır.
Sınav alanına girişte yapılan ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen,
gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişiler sınav alanından çıkmalıdır. Bu adayların
sınav hakları yanmayacaktır; daha sonra sınavları gerçekleştirilecektir.
Sınavı biten adaylar sosyal mesafe kurallarına uyarak sınav alanını terk etmelidir.
TEORİK ve MÜLAKAT SINAV KURALLARI

Aşağıdaki kurallar (sınavın türüne göre), Teorik sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:
•
•
•
•
•
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MYK tarafından yayımlanan rehber doğrultusunda koronavirüse karşı gerekli önlemler kuruluşumuz
tarafından alınmıştır.
Tüm adaylar koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uyarı levhalarına, işaretlemelere ve kurallara uymakla
yükümlüdür; bunlara uymayan adaylar sınav alanında çıkarılır.
Adaylar ve sınav görevlileri sosyal mesafe kurallarına uymalı, birbirleriyle kesinlikle tokalaşmamalıdır.
Sınav alanına girişte yapılan ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen,
gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişiler sınav alanından çıkmalıdır. Bu adayların
sınav hakları yanmayacaktır; daha sonra sınavları gerçekleştirilecektir.
Sınavı biten adaylar sosyal mesafe kurallarına uyarak sınav alanını terk etmelidir.
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