
PERFORMANSA DAYALI SINAV KURALLARI

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav salonunda konuyla ilgili kitap, not ve

benzeri şeyler bulundurmak sınavın iptalini gerektirir.

2. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav tutanağına yazılacak ve

sınavları geçersiz sayılacaktır.

3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav

süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına izin

verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiçbir aday sınava alınmaz.

4. Adaylar sınav salonuna telefon, tablet gibi cihazları getirmemeli, getirenlerin ise bunları sınav sonrasında almak

üzere Salon Başkanına teslim etmeleri gerekir. Aksine davrananların sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu cihazların

kaybolmasından kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

5. Kâğıt kalem vb. araçlar getirilmesi yasaktır. Üzerinde bu malzemeleri bulunanların sınav salonu dışına bırakması

gerekmektedir.

6. Sınav sorularını cevaplandırdıktan sonra oluşturduğunuz sonuç dosyalarını size belirtilen isimle belirtilen klasöre

kaydetmeniz gerekmektedir.

7. Sınavda kritik adımlar bulunmaktadır ve söz konusu kritik adımlara ilişkin dokümanlar başvuru esnasında size

iletilmiştir. Kritik adımda başarısız olan aday sınavdan da başarısız sayılacaktır. Başvuru esnasında tercih ettiğiniz

yazılım bilgisayarınızda yüklüdür. Ancak tercih etmeniz halinde mevcut diğer yazılımları da kullanabilirsiniz.

8. Sınav esnasında ekran görüntüsü kaydı alan uygulama sınav süresince kapatılmamalıdır. Aksi durumda sınavdan

başarısız sayılacaksınız.

9. Sınav süresi 150 dakikadır.

10. Sınav sorularının herhangi bir yere yazılması, salon dışına çıkarılması vb. davranışlar kesinlikle yasaktır.

11. Sınav salonu ve sınavın yapıldığı binada İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik önlemler alınmış olup krokilerde acil

çıkış güzergahları, yangın tüpü vb. önlemlere ait açıklamalar işaretlenmiştir. Acil durumlarda lütfen paniğe

kapılmadan görevlilerin uyarılarına uygun hareket ediniz.

12. Sınava yapılacak olan itiraz ve şikayetler aday portalı üzerinden gerçekleştirilebilir.

13. Sınav süresince maskenizi çıkartmayınız.

14. Sınav alanına girişte yapılan ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen ve

bilhassa gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişilerin sınav alanından çıkmaları

gerekmektedir. Bu durumda olanlar Salon Başkanı tarafından sınav salonundan çıkartılacaktır.

SINAVLARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 


