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SINAV GENEL KURALLARI

Teorik Sınav Uygulama Kuralları
Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:
 Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava
giremezler.
 Sınavda toplam … soru bulunmaktadır. Toplam sınav süresi … dakikadır.
 Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kağıdında o
soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
 Soruların cevap şıkkını belirgin bir şekilde işaretleyiniz.
 Her sorunun sadece 1 doğru cevabı bulunmaktadır.
 Aynı soruda birden fazla şıkkı işaretlemeniz halinde cevabınız yanlış sayılacaktır.
 Aday sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde sınav salonunu terk edemez.
 Sınav süresince herhangi bir ihtiyaç için sınav salonundan çıkılamaz.
 Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır. Birbirleriyle
yardımlaşan ve konuşan adaylara kopya işlemi uygulanacaktır.
 Sınav esnasında doküman kitap, dosya, not defteri vb. yardımcı materyal bulundurması yasaktır.
 Sınav esnasında cep telefonu, tablet vb. herhangi bir elektronik cihaz kullanılması yasaktır.
 Sınav sorumlusu başlama bilgisi vermeden önce kitapçığı açmayınız.
 Sınava başlamadan önce aday bilgileri kısmındaki imza alanını imzalayınız.

Performans Sınavı Uygulama Kuralları
 Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava
giremezler.
 Cep telefonu, çağrı cihazı, cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb.
teçhizatla, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında
bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.)
sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.
 Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav
değerlendiricisi tarafından sonlandırılır.
 Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı yerde hazır bulunur.
 Sınav süresince adaylar sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymalıdır.
 Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav alanındaki malzemeleri kullanmaları
yasaktır.
 Sınava ara verme süreleri sınav değerlendiricileri tarafından belirlenir.
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 Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
 Aday sınav süresince alanda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
Mülakat Sınavı Uygulama Kuralları
 Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar
sınava giremezler.
 Cep telefonu, çağrı cihazı, cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah
vb. teçhizatla, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez.
 Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine ( tamam mı, doğru mu vb.) sınavı
etkileyebilecek sorular soramaz.
 Sözlü mülakat sınavı yapılırken sınavı yapan sınav değerlendirici adaya sadece soru sormakla
yükümlüdür. Adayı doğru veya yanlış yönde etkileyecek şekildeki davranışlardan kaçınmalıdır.
 Adaya mülakat sınavında istenilen yeterliliğin ilgili birimiyle ilgili soru sorulmalıdır.
 Adaya sorulacak olan soru sayısı sınav değerlendiricisi tarafından belirlenir.
 Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
 Aday sınav süresince alanda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
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