Sınav Kuralları
1.

Sınav bir veya birden fazla kısımdan oluşur. Farklı sınav bölümleri olması halinde testler kısım kısım yapılır. Başlangıç
ve bitiş zamanları sınav sorumlusu tarafından bildirilir ve verilen süreye uyulması zorunludur. Şayet sınav kağıtları
tespit edilen süre içerisinde teslim edilmez ise, sınavın tümü başarısız sayılır.

2.

Lütfen silinmeyen kalem kullanınız (tükenmez kalem veya keçeli kalem). Düzeltici ( Tipp-Ex veya daksil gibi) ve
fosforlu markalama kalemi kullanımına izin verilmez.

3.

Tüm sınav süresince elektronik kayıt ve iletişim cihazlarının ( örneğin cep telefonu, akıllı saat v.b.) kullanımına
müsaade edilmez. Cihazlar tamamen kapatılır ve tuvalete gidilmesi durumunda da açılmaz.

4.

Sınav kağıdınızın kapağında müsaade edilen yardımcı malzemeler verilmiştir. İzin verilen yardımcı malzemeler dışında
başka malzemeler kullanırsanız veya diğer katılımcılardan bilgi alırsanız sınav sorumlusu sizi sınavdan men edebilir. Bu
durumda sınav başarısız kabul edilir ve en erken 1 yıl sonra sınav tekrarı için müracaatta bulunabilirsiniz ( madde 9’a
da bakınız).

5.

Çoktan seçmeli cevapları bulunan sorular içeren sınav bölümleri için size soru kağıtları ve cevap anahtarları
verilecektir. Lütfen cevap anahtarında soru sıra numarasına göre sizce doğru olan cevabı işaretleyiniz. Cevap anahtarı
sayfasını doldurmaya başlamadan önce soru sayfalarının tam olduğundan emin olunuz. Cevap anahtarı ve soru
sayfalarında Ad, Soyadı, Tarih ve İmza bölümlerini doldurunuz. Her sınav sorusu numaralandırılmıştır ve 4 cevap
seçeneği verilmiştir. Cevap anahtarı üzerinde doğru şıkkı işaretlemeden önce lütfen soruyu, tüm cevapları ve soruyu
tekrar okuyunuz. Eğer hiçbir cevap şıkkını işaretlemezseniz, birden fazla şıkkı işaretlerseniz veya cevabınız
anlaşılmıyor ise bu soru için hiç puan alamazsınız.

6.

Pratik kısım için size önceden hazırlanmış ödevler ve sınav parçaları ( seviye 1 ve 2) verilecektir. Ödevlerin çözüm
yollarını rapor sayfalarında dokümante etmeniz gereklidir. Yalnızca seviye 1 ve 2 için: Pratik sınav esnasında sınav
sorumlusu size sorular yöneltebilir. Bu soruları cevaplandırmak zorunludur ve değerlendirmeye dahil edilirler. Sınav
parçalarını geri verdikten sonra çalışma ortamınızı toplayınız ve sınav parçalarınızı ( gerekirse koruma altına alınız),
kullandığınız karşılaştırma ve/veya
kontrol/kalibrasyon bloklarını temizleyiniz. Bu işlem sınav ile birlikte
değerlendirmeye alınır. Pratık sınav süresince, ilgili metot için gerekli kişisel koruyucu donanımlarınızı taşımalı ve
sınav sorumlusunun veya asistanının talimatlarına uymalısınız.

7.

Eğer sınav esnasında yerinizden ayrılmak isterseniz bunu sınav sorumlusuna bildiriniz. Sınav sorumlusunun kabul
etmesi halinde sınav kağıtlarınızı kendisine teslim ediniz ve yerinize geçtiğinizde tekrar kendisinden teslim alınız. Aynı
anda sadece tek bir katılımcının sınavına ara verebilmesine anlayış gösteriniz.

8.

Bir sınav bölümünden %70 veya daha fazla puan alınırsa bu bölüm başarılı sayılır. Sınavın tamamından başarılı
sayılmak için her bir sınav bölümünden %70 veya daha fazla puana ulaşılmış olmalıdır. Genel olarak, tüm sınav
bölümlerinin tamamlanmasından sonra size resmi olmayan sınav sonuçları sözlü olarak bildirilir. Resmi sınav sonuçları
ise, yaklaşık 10 gün sonra yazılı olarak bildirilir. Değerlendirilmiş sınav sonuçlarının görülebilmesi için ayrıca müracaat
edilmelidir ve resmi sonuçların açıklanmasından sonra 30 gün içinde sectorcert’e başvuru yapılmalıdır.

9.

Her sınav bölümünden en az %70 puana ulaşılmamışsa, sınav tekrarı en erken 30 gün sonra 2 yıl içinde iki defa
mümkündür. Resertifikasyon sınavı iki kere 6 ay içinde ( seviye 1 ve 2) veya 12 ay içinde (seviye 3) ancak en erken 7
gün sonra tekrarlanabilir.

10. Sınav sorularını, sınav ödevlerini ve cevap anahtarlarını yanınıza almanıza izin verilmez. Takip edilebilen durumlarda
sectorcert yeni sınav soruları geliştirmenin masraflarını talep edecektir.
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Sağlık durumumun bu sınava katılmaya uygun olduğunu teyit ederim. Bu sınav kurallarının 10 maddesinin hepsini
anladım ve bunlara uyacağım. Bu kurallara uymadığım takdirde sınavdan men edilebilecğimi, ödemiş olduğum ücretlerin
geri verilmeyeceğini ve sınavı tekrarlama hakkımın bulunmadığını biliyorum. Aynı zamanda belgelendirme kuruluşunun
kararına karşı hukuki yola başvurma imkanımın olmadığını biliyorum.
Yazılı ve gerekçeli olarak talep edilmesi halinde sınav sonuçlarının detaylarının işverenimle paylaşılmasını kabul
ediyorum. Bu konudaki onayımı her zaman gerekçe göstermeden yazılı olarak SECTORCert nezdinde geri
çekebilirim.
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