16. SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Lisanslama sınavlarına katılan adayların sınav sırasında uymaları gereken Sınav Kuralları”
aşağıda verilmiştir:
(a) Sınav süresince adayların görevlilerle, diğer adaylarla konuşması ve soru sorması,
(b) Adayların yanlarında ve sıralarında sınav konuları ile ilgili kitap, not vb.
bulundurmaları,
(c) Kopya çekilmesi, kopya çekmeye teşebbüs edilmesi, kopya çekilmesine yardım
edilmesi (Sınav görevlileri kopya çekmeye kalkışanı uyarmak zorunda değildir,
sorumluluk adaya aittir),
(d) Adayların sınav sırasında sigara, pipo, puro vb. içmeleri, birbirlerinden kalem, silgi vb.
şeyler alıp vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri,
(e) Adayların soruların tamamını ya da bir kısmını ve/veya sorulara verdikleri yanıtları
herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarı çıkartmaları,
(f) Adayların kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar;
dijital saat, cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt
ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine
geçebilecek nesneler ile sınav binasına girmeleri, sınav sırasında yanlarında
bulundurmaları,
(g) Alfabetik tuş takımı (a, b, c,….v, y, z) olan hesap makineleri ve yine üzerinde alfabetik
tuş takımı olan diğer cihazların bulundurulması (Sınav sırasında hesap makinesi
kullanılması serbesttir. Üzerinde çeşitli matematik, istatistik veya finansal fonksiyonlar
veya hesaplama tuşları bulunan hesap makinelerinin kullanılmasına izin verilmektedir.),
(h) Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması verilmesi veya değiştirilmesi,
(i) Adayların, soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerler dışında başka bir kağıdı
müsvedde olarak kullanmaları (Adaylar, soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri
müsvedde olarak kullanabilirler.),
(j) Adayların sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları,
(k) Adayların sınavdan çıkarken cevap kağıdı ve soru kitapçığını salon görevlilerine teslim
etmeden çıkmaları,
(l) Adayların sınavdan çıkarken soru kitapçığının bazı sayfalarını eksik teslim etmeleri,
yasak olup sınav kurallarına aykırılık teşkil etmektedir. Bu tür davranışta bulunanlar ya da bu
tür davranışları sonradan tespit edilenler hakkında sınav görevlilerince sınav tutanağı
düzenlenir.

Sınavlara katılan adaylardan;
a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan
anlaşılanların,
b) Sınavda kopya çektiği veya verdiği tespit edilenlerin,
c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasının sınava girmesine imkan
tanıyanların,
ç) Diğer sınav kurallarına uymayanların,
sınavları Sınav Kurulu’nun kararıyla geçersiz sayılır.
Yukarıda belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar 3 yıl içinde açılacak hiçbir
sınava alınmazlar. Bu nedenle adayların bu hususta azami dikkat ve özeni
göstermeleri tavsiye edilir.
Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına ve sınav kurallarına uymak zorundadır.
Sınav görevlilerince gerek duyulması halinde adayların oturdukları yerler değiştirebilir. Ayrıca,
sınav görevlileri diğer adayların sınav esnasındaki dikkatlerini dağıtmamak ve sınav huzurunun
bozulmaması için sınav kuralı ihlali yapanları uyarmak zorunda değildir. Her halükarda söz
konusu durumun tespit edilebilmesi için sınav görevlilerince sınav tutanağı tutulur.
Adayın sınavının geçerliliği her şeyden önce adayın sınav kurallarına uymasına bağlıdır.
Kurallara aykırı davranışlarda bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri ve
kusurları sınav görevlilerince “Sınav Tutanağı”na yazılacak ve bu adayların sınavlarının
geçerliliği tutulan tutanaklar üzerinden Sınav Kurulu’nca yapılacak değerlendirme sonucuna
göre belli olacaktır.

