
SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

1. Aday sınav günü belirtilen saatte sınav merkezinde hazır bulunmak, yanında 
fotoğraflı kimlik belgesi ve gireceği modüle ait sınava giriş belgesini 
bulundurmak ve istenildiğinde sınav sorumlularına göstermek zorundadır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Her türlü elektronik/mekanik
cihazla ve çaǧrı cihazı, cep bilgisayarı, telsiz, fotoǧraf makinesi vb. araçlarla; her
türlü kesici ve delici alet, ateşli silah vb. teçhizatla; müsvedde kâǧıdı, defter,
kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlarla; hesap makinesi, pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır.

3. Sınava on beş dakikadan fazla geciken aday sınava alınmaz. Sınav başladıktan
sonra ilk yirmi dakika içerisinde adaylar sınav salonunu terk edemezler.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava
alınmayacaktır.

5. Sınav salonunda en az iki adayın bulunmasına izin verilir. Sınav salonunda kalan iki
adaydan biri, sınavını bitirse bile diǧer adayın sınavı bitinceye kadar veya sınav
süresinin bitimine kadar sınav salonundan ayrılamaz.

6. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde
görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların
birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

7. Sınav esnasında kopya çekme girişiminde bulunan veya kopya çekerken yakalanan
aday veya adaylar hakkında kopya tutanaǧı tutulur, sınavı geçersiz sayılır ve
SHGM’ye bildirilir. Bu adaylar, kopya çektiklerinin tespit edilmiş olduǧu sınav
gününden itibaren on iki ay süreyle hiçbir sınava alınmazlar.

8. Sınav kitapçıǧınızı aldıktan sonra kapaǧında bulunan alanları doldurunuz. Size
söylendiǧi zaman sayfaların eksik olup olmadıǧını, kitapçıkta basım hatalarının
bulunup bulunmadıǧını kontrol ediniz. Sınav kitapçıǧınızın sayfası eksik veya basımı
hatalıysa deǧiştirilmesi için sınav sorumlusuna başvurunuz.

9. Sınav kitapçıǧının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

10. Soruları ve/veya bu sorulara verdiǧiniz cevapları ayrı bir kâǧıda yazıp, bu kâǧıdı
dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

11. Sınav süresi sınav sorumlularının “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ibaresiyle başlar, “SINAV
BİTMİŞTİR” ibaresiyle sona erer.

12.  Bir aday bir günde en fazla beş (5) modül sınavına girebilir. Başvuruda buna 
dikkat etmeniz gerekmektedir.

13. Yukarıda belirtilmeyen durumlar için ilgili yönetmelik ve talimatlar doǧrultusunda
hareket edilecektir




