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1.0 AMAÇ:  
 
ARYA BELGE Merkezi tarafından gerçekleştirilen teorik ve performans ve mülakat sınav 
kurallarını tanımlamaktır. 
 
2.0 KAPSAM:  
 
Sınavlara giren tüm adayları kapsar. 
 
3.0 SORUMLULAR:  
 
Sınav görevlileri ve adaylar bu talimatın şartlarına uymakla yükümlüdür. 
 
4.0 UYGULAMA: 
 
- 
 
4.1. Teorik Sınav Uygulama Kuralları 
 
Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur: 
 
 

 Teorik sınav süresince mevzuat gereği görsel ve sesli kayıt yapılacaktır.  

 Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap 

kağıdında o soru için ayrılmış olan yere belirgin şekilde işaretlemeyi unutmayınız. 

 Her sorunun 1 doğru cevabı bulunmaktadır. Aynı soruda birden fazla şıkkı işaretlemeniz 

halinde cevabınız yanlış sayılacaktır.  

 Sınavı size verilen süre içerisinde bitiriniz. Size verilen sınav süresi kitapçıklarınızın 

üzerinde yer almaktadır.  

 Sınavın ilk 15 dk sı sınav salonundan ayrılmak yasaktır.  

 Delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahların sınav salonuna getirilmesi yasaktır. 

 Sınav düzenini bozacak ve başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmak sınav 

kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak, 

söz konusu kişi yada kişiler sınav salonundan çıkartılacaktır. 

 Tüm adaylar cep telefonlarınızı kapalı konuma getiriniz. 

 Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo ve haberleşme araçları, MP3 Player, ses 

kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi vb. kayıt cihazları, 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, 

cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçları kullanması yasaktır. 
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 Sınav süresince sınav salonunda içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç, 

yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır. 

 Teorik Sınav süresince sınavını tamamlayan adaylar ve sağlık problemleri dışında 

herhangi bir nedenle sınav salonundan ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan 

aday yada adaylar ilgili sınavdan başarısız sayılır. 

 Adaylar sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım 

isteyemez. 

 Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve 

yaşanan durum tutanak ile kayıt altına alınır ve bu adaylar sınavdan başarısız sayılır. 

Sorumluluk adaylara aittir. 

 

 
 
4.2. Performans Sınavı Uygulama Kuralları 
 
Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur: 
 
 

 Performans sınav süresince mevzuat gereği görsel ve sesli kayıt yapılacaktır. 

 Sınavı size verilen süre içerisinde bitiriniz. Size verilen toplam sınav süresi …… dk dır. 

 Delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahların sınav alanına getirilmesi yasaktır. 

 Sınav düzenini bozacak ve başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmak sınav 

kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak 

tutularak, söz konusu kişi yada kişiler sınav alanından çıkartılacaktır. 

 Tüm adaylar cep telefonlarınızı kapalı konuma getiriniz. 

 Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo ve haberleşme araçları, MP3 Player, 

ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi vb. kayıt cihazları, 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, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçları kullanması yasaktır. 

 Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç, 

yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır. 

 Sınav süresince sınavını tamamlayan adaylar ve sağlık problemleri dışında herhangi 

bir nedenle sınav alanından ayrılmaları yasaktır. Performans sınav alanından ayrılan 

aday yada adaylar ilgili sınavdan başarısız sayılır. 

 Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri 

ve yaşanan durum tutanak ile kayıt altına alınır ve bu adaylar sınavdan başarısız 

sayılır. Sorumluluk adaylara aittir. 
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 Sınav süresince sınavını tamamlayan adaylar ve sağlık problemleri dışında herhangi 

bir sebeple molalar haricinde değerlendiricinin bilgisi olmadan sınav alanından 

ayrılmak yasaktır. 

 Adaylar sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden tek başına 

yapılabileceği işler için yardım isteyemez. 

 
4.3. Mülakat Sınavı Uygulama Kuralları 
 
Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur: 
 

 

 Mülakat sınavı süresince mevzuat gereği görsel ve sesli kayıt yapılacaktır. 

 Sınavı size verilen süre içerisinde bitiriniz. Size verilen sınav süresi toplam 15 dakika 

olup sınavda 10 (on) soru sorulacaktır. 

 Delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahların sınav salonuna getirilmesi 

yasaktır. 

 Sınav düzenini bozacak ve başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmak sınav 

kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak 

tutularak, söz konusu kişi yada kişiler sınav salonundan çıkartılacaktır. 

 Tüm adaylar cep telefonlarınızı kapalı konuma getiriniz. 

 Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo ve haberleşme araçları, MP3 Player, 

ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi vb. kayıt cihazları, 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, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçları kullanması yasaktır. 

 Sınav süresince sınav salonunda içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç, 

yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır. 

 Sınav süresince sınavını tamamlayan adaylar tüm adayların sınavları bitene kadar 

sınav salonundan ayrılamaz. Sağlık problemleri dışında herhangi bir nedenle sınav 

salonundan ayrılan adaylar ilgili sınavdan başarısız sayılır. 

 Adaylar sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya 

yardım isteyemez. 

 Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri 

ve yaşanan durum tutanak ile kayıt altına alınır ve bu adaylar sınavdan başarısız 

sayılır. Sorumluluk adaylara aittir. 

5.0 .  Revizyon Kapsamı 

Rev.01 -  4.1 ve 4.2 maddeleri sayfa 1-2 de değişiklik yapılmıştır. 


