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1.0 AMAÇ:

AVRASYA MYM tarafından gerçekleştirilen teorik ve performans ve mülakat sınav kurallarını
tanımlamaktır.

2.0 KAPSAM:

Sınavlara giren tüm adayların,gözetmen ve değerlendiricilerin faaliyetlerini kapsar.

3.0 SORUMLULAR:

Sınav görevlileri ve adaylar bu talimatın şartlarına uymakla yükümlüdür.

4.0 UYGULAMA:

4.1 Genel Kurallar

 Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi
yasaktır.
 Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda
bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler
hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır.
 Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç
yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.

4.2. Teorik Sınav Uygulama Kuralları

Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:

 Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız.
Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını
kontrol ediniz. Soru kitapçığınız eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için sınav
görevlisine başvurunuz.

 Cevap kağıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir
eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün
olmayacaktır, sorumluluk size aittir.
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 Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar
sınava giremezler.

 Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu
bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap
cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile
sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları
geçersiz sayılır.

 Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika
sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava
alınmaz.

 Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri
dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanlarından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav
alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız olmuş sayılır.

 Adaylar teorik sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya
yardım isteyemez.

 Cevaplar soru kitapçığının üzerinde ilgili şık üzerine işaretlenecektir. Birden fazla işaretli
soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

 Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım
edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları
uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Bu durum aday için son derece
önemlidir. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını,
toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, Sınav komisyonu
tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır.

 Sınav süresince soruların yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulması,
cevapların da aynı şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde verilmesi
gerekmektedir.

 Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın
oturduğu yeri değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına
uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan
adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.

 Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
 Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içemez.

4.3. 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.
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 Adaylar sınav süresince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uygun hareket
etmelidir.

 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.
 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.

4.4. 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.

 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.

4.5 Değerlendirici, Gözetmen, AVRASYA MYM Temsilcisi için talimatlar

 AVRASYA MYM’nin ağzı kapalı zarfta teslim ettiği sınav dokümanları sınav başlarken
açılmalı ve sınav bitiminde kontrol edilerek ağzı kapalı zarfa tekrar konularak teslim
edilecektir.

 Sınavların öncesinde kimlik konrtolü yapılacaktır.

 Adaylar Kuruluş tarafından sınav başlamadan önce mobil cihazların kapalı konuma
getirilmesi konusunda uyarılır.

 Sınavlarda adayların görebileceği şekilde saat bulundurulur. Saat bulundurulmasına
imkan bulunmayan hallerde değerlendirici veya gözetmen sınav süresine göre uygun
periyotlarda kalan süreyi hatırlatır.

 Sınav için ayrılmış alanlarda adaylar, kuruluş tarafından ilgili sınav için
görevlendirilen kişiler ve denetim ekibi (denetim esnasında) dışında hiç kimse
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bulunamaz.

 Sınav yapan personel acil durumlara ilişkin hususlar ile sınav esnasında oluşabilecek
risklere ilişkin sınav öncesi adayları bilgilendirir.

 Sınavlar Kuruluş tarafından Teorik ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt
Rehberi doğrultusunda kamera kaydına alınır.

 Sınav alanının değerlendirmesi teorik ve performans sınavları için ayrı ayrı yapılır.

 Sınav alanlarında iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmadığı, sınav
gereçlerinin hazır olmadığı, sınavlarda kullanılacak makine ve ekipmanların kontrol,
bakım ve kalibrasyonlarının yapılmadığı, vb. durumlarda Kuruluş ilgili mevzuata göre
sınavı iptal eder.

 Basılı sınav materyali kullanılan sınavlarda teorik sınav soruları, cevap anahtarları ve
performans sınav soruları/senaryoları kapalı bir şekilde sınav alanına getirilir; sınav
başlamadan önce adayların huzurunda ve kamera önünde açılır.

 Adaylar arasında adayların kopya çekmelerini veya birbirlerinden etkilenmelerini
engelleyecek şekilde en az yarım metre boşluk bırakılır. Paravan, vb. şekillerde
bölünmüş sınav alanlarının kullanıldığı sınavlarda söz konusu koşul aranmaz.

 Sınav süresince soruların yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulması,
cevapların da aynı şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde verilmesi
gerekmektedir.

 Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.

 Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde gerçekleştirilen performansa dayalı sınavlar için
tahsis edilmiş alanlar güvenlik bandı/şeridi ile diğer ortamlardan ayrılır. Bu alana
performans sınavına katılan adaylar, kuruluş tarafından ilgili sınav için görevlendirilen
kişiler ve denetim ekibi (denetim esnasında) dışında kimse giremez.

 Performans sınavı için sırasını bekleyen aday(lar), sınava katılan aday(lar)ı
etkilemeyecek ve herhangi bir müdahalede bulunmayacak şekilde uygun bir uzaklıkta
bekler. Bu mesafeyi ayarlamak ve müdahalelere engel olmak değerlendiricinin görevidir.

 Performans sınav alanında sınav gereci sayılmayan ve adayların sınav başarısını
olumsuz etkileyebilecek makine, alet, ekipman, vb. bulunmaz.

 Performans sınavlarında kullanılan senaryo/proje ve teknik dokumanlar aday dosyasında
ya da sınav evraklarıyla birlikte sınav dosyasında muhafaza edilir.
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 Değerlendirici tarafından İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal ettiği ve bu nedenle
kendilerini veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürdüğü tespit edilen
adayların sınavları durdurulur. Söz konusu adaylar sınavdan başarısız sayılır.

 Performans sınavlarına ait görüntülü kayıtlarda rahatça tanınmalarını sağlamak amacıyla
adaylar, değerlendiriciler ve diğer kuruluş görevlileri sınav boyunca sırt numarası, yaka
kartı, vb. tanıtıcı materyal kullanır.


