
Slayt 1 

 

Genel Şartlar

 Değerlendiricinin veya
gözetmenin adaylarla
birebir konuşması, yaşanan
bir aksaklığı gidermesi gibi
durumlarda sınav bitiminde
değerlendirici kameraya
açıklama yapmalıdır.

 Kameralar adayların dikkatini dağıtmayacak şekilde
konumlandırılmalıdır.
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Görev ve 
Sorumluluklar

Kamera 
Kayıt 

Rehberi

Sınav 
Uygulama 

Rehberi

Sınav 
Uygulama 
Adımları
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Görev ve 
Sorumluluklar
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Değerlendirici (Sınav Yapıcı)
 İlgili ulusal yeterlilikteki değerlendirici ölçütlerini karşılayan

ve adayların teorik bilgi düzeylerini ve beceri ve yetkinlik
performanslarını ulusal yeterlilikte tanımlanan şartlar
doğrultusunda ölçmek ve değerlendirmek üzere
görevlendirilen kişidir.
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Değerlendirici Görev ve Sorumlulukları

 Sınavların kamera kayıtlarının alınmasını sağlamak*

 Sınav yerinin uygunluk değerlendirmesini yapmak

 Adaylara sınav öncesinde, esnasında ve sonrasında gerekli
bilgilendirmeyi sağlamak

 İstenen kriterlere uygun şekilde sınavların güvenli, tarafsız, âdil
şekilde gerçekleşmesini sağlamak

 Teorik sınavlarda adayların cevaplarını, performansa
dayalı sınavlarda ise adayların performanslarını
değerlendirmek ve kayıt tutmak

* Gözetmen görev alıyorsa gözetmenin görevidir.
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Gözetmen

 Gerçekleştirilen sınavlarda, sınavları kamera kaydına almak ve
sınav düzenini sağlamak üzere görevlendirilen ve değerlendirici
ölçütlerini karşılaması gerekmeyen, tam zamanlı ya da kısmi
zamanlı çalıştırılan personeldir.
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Gözetmen Görev ve Sorumlulukları

 Sınav düzenini ve
güvenliğini sağlamak

 Sınavların istenen
kriterlere uygun şekilde
gerçekleştirilmesi için
değerlendiriciye destek
olmak

 Sınavların kamera kayıtlarının alınmasını sağlamak
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Karar Verici
 Değerlendiriciler tarafından

gerçekleştirilen ve puanlaması
yapılmış sınavların ulusal yeterlilik
şartlarına uygun olarak yapılıp
yapılmadığını inceleyen,
belgelendirme kararını (belge
verme/vermeme, belge geri çekme,
belgeyi askıya alma/askıdan
indirme, belgenin kapsamını
genişletme/daraltma) veren ve karar
verme süreçlerinde görev aldığı
ulusal yeterliliklerin değerlendirici
ölçütlerini haiz olan kişidir.
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Karar Verici Görev ve Sorumlulukları

 Sınav evraklarını incelemek (soru
kitapçığı, cevap kağıdı, aday imza listesi,
değerlendirici kontrol listesi, tutanak, vb.)

 Ulusal yeterlilikte belirtilen kriterlere göre adayların sınav
sonuçlarını değerlendirmek ve belgelendirme kararını almak
(belgeye hak kazanma/kazanamama, belgeyi askıya
alma/askıdan kaldırma, vb.)

 Sınavlara ait kamera kayıtlarını izlemek

 Yapılmış sınavlarla ilgili tespitlerini ve önerilerini
değerlendiricilere ve belgelendirme kuruluşu yetkililerine
iletmek
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Teorik ve 
Performansa 

Dayalı Sınavlar 
İçin Kamera Kayıt 

Rehberi
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Onay Tarihi: 21.05.2015

Rev. No:01 / Rev. Tarihi: 03.11.2016
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Kamera Kayıtlarının Faydaları

Tarafsız, adil, geçerli, güvenilir 
sınavlar

Objektif sınav güvencesi 

Değerlendirme farklılıklarının 
ortadan kaldırılması

İtiraz ve şikâyet süreçlerinde 
kanıt niteliği

Sistemin suiistimalinin önlenmesi

 

 

Sınavların kamera ile kayıt altına alınmasının çeşitli faydaları bulunmaktadır. Öncelikle 
sınavların tarafsız, adil, geçerli ve güvenilir olduğu garanti altına alınmaktadır.  
Sınavların objektifliğini garanti eder. 
Değerlendiriciler arasında tutarlılığının sağlanmasının yanı sıra yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşları arasında da tutarlılığı sağlar. 
Adayların sınavlara itiraz etmesi halinde kanıt olarak kullanılır. 
Sistemin kötüye kullanımını engelleyerek MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin prestijinin 
korunmasını sağlar. 
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Genel Şartlar

 Kayıtlarda ardıllığın sağlanması için
gerekli önlemler alınmalıdır.

 Kamera kaydının kesilmemesi için
gerekli yedek teçhizat (adaptör,
batarya, bellek) bulundurulmalıdır.

 Görüntüler net, sesler anlaşılır, ışık miktarı yeterli olmalıdır.
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Genel Şartlar

 Değerlendiricinin veya
gözetmenin adaylarla
birebir konuşması, yaşanan
bir aksaklığı gidermesi gibi
durumlarda sınav bitiminde
değerlendirici kameraya
açıklama yapmalıdır.

 Kameralar adayların dikkatini dağıtmayacak şekilde
konumlandırılmalıdır.

 

 

Milimetrik 
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Teorik Sınavlara İlişkin Şartlar

 Soru kitapçıkları ile cevap
kağıtlarının adaylara dağıtılması,
kimlik kontrolü ile aday
yoklamasının yapılması, sınav
bitiminde sınav kâğıtlarının
toplanması kayıt altına alınmalıdır.

 Kamera; tüm adayların,
değerlendirici veya gözetmenlerin
net bir şekilde görüntülenmesini
sağlayacak uygun bir yere
konumlandırılmalıdır.
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Teorik Sınavlara İlişkin Şartlar

 Sınav başlangıcında değerlendirici veya gözetmen tarafından
adaylara sınav ile ilgili kapsamlı açıklama yapılmalıdır.

- Adayların uyması gereken kurallar

- Soru sayısı ve sınav süresi

- Kopya çekildiğinin tespitinde adayın sınavdan başarısız
sayılacağı, yanlış cevapların doğru cevapları götürmediği, kitapçık
türünün işaretlenmesi, sınav alanından ayrılan adayın sınava geri
dönemeyeceği, cevap kağıdına işaretleme yapılması, vb.
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Performansa Dayalı Sınavlara İlişkin Şartlar

 Teknik ölçüm gerektiren performans
sınavlarında teknik ölçüm sonucunun kamera
kaydında net olarak görülmesi sağlanmalıdır.
Örneğin ölçüm cihazları üzerindeki değerlerdeki
değişimin ya da ölçüm cihazları tarafından
üretilen rapor sliplerinin yakın çekim ile
kaydedilmesi gerekir. Ölçüm sonucu kamerayla
görüntülenemiyorsa aday tarafından ölçüm
değeri sesli olarak söylenmeli ve değer daha önce
hazırlanmış bir tutanağa/forma kaydedilmelidir.
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Performansa Dayalı Sınavlara İlişkin Şartlar

 Kamera kaydı için kullanılacak ekipmanlar sınav yapılan yere, sınav
yapısına, sınav senaryosuna ve sınav süresine uygun seçilmelidir.

- Sabit kamera kurulamayan ortamlarda giyilebilir
kamera (baret ya da kıyafet kamerası)

- Araç ve kabin içi gibi dar ortamlara yerleştirilebilir
kamera

- Sınav süresi uzunsa yeterli hafıza ve şarja sahip kamera

- Adayın bir araçla kumanda ederek taşıma/işlem yaptığı
durumlarda hem adayın hem taşımanın/işlemin kayıt
altına alınması
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İstisnai Durumlar

 Mevzuattan, uluslararası antlaşmalardan, ulusal ve
uluslararası standartlardan kaynaklanan nedenlerle
performans sınavının bir kısmının ya da tamamının kamera
ile kayıt altına alınmasının mümkün olmadığı durumlarda
kamera kaydı alınabilen başka bir sınav yerinin temin
edilmesinin imkânsız olduğu hususunda ikna edici bulgu
ve kanıtların henüz sınav programı oluşturulmadan resmî
yazı ile Kuruma sunulması halinde sınavlarda kamera kaydı
alınmayabilir.
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Kayıtların İncelenmesi ve Yaptırım

 Gerçekleştirilen denetimler ya da
Kuruluşlardan talep edilen sınav
kayıtlarının incelenmesi
sonucunda rehberde belirtilen
hususlara ilişkin uygunsuzluk
tespit edilmesi halinde Mesleki
Yeterlilik Kurumu Belgelendirme
Kuruluşlarına Yönelik Denetim
Usul ve Esasları gereğince gerekli
cezai müeyyideler uygulanır.
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Teorik ve 
Performansa 

Dayalı Sınavlar 
İçin Uygulama 

Rehberi
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Onay Tarihi: 03.11.2016

Rev. No:02 / Rev. Tarihi: 14.09.2018
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Amaç

Sınavların;

MYK mevzuatı çerçevesinde yürütülmesi

Tarafsız, adil, geçerli ve güvenilir bir
şekilde yapılması

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak
gerçekleştirilmesi

MYK görünürlük kurallarının uygulandığı
sınav alanlarında gerçekleştirilmesi

hedeflenmektedir.
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Genel Kurallar

Sınav alanında gerekli iş sağlığı ve güvenliği
önlemleri alınmalıdır.

Sınav başlangıcından en geç 1 saat önce sınav
yeri uygunluk kontrolü yapılmalıdır.

Sınav alanı koşullarının (ses, ışıklandırma,
havalandırma, vb.) adayların sınavlarını
gerçekleştirmesine elverişli olması ve adaylara
tahsis edilmiş ekipman ve gereçlerin ergonomik
açıdan kullanıma uygun olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav görevlileri ve denetim ekibi
dışında kimse sınav alanında bulunmamalıdır.

 

 

Okuma Yazma Bilmeyen Adayların Sınavları 
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Görme - İşitme Engelli, Okuma Yazma
Bilmeyen, Türkçe Bilmeyen Adayların
Sınavlara Erişimi

Genel Kurallar

 Görünürlük Materyali (Kırlangıç 
bayrak, branda, bez afiş, tabela, 
vb.)

 En az 1 Değerlendirici

 Sınav Süresi Takibi

 

 

Okuma Yazma Bilmeyen Adayların Sınavları 
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Adayların delici, kesici ve yaralayıcı
aletler veya ateşli silahlar ile sınav
alanına girmesi yasaktır.

Cep telefonu, kayıt cihazı, tablet, kitap,
sözlük, vb. araçlar sınav alanında
kullanılmamalıdır.

Sınav alanında yiyecek-içecek ve tütün
ürünleri tüketilmemelidir.

Genel Kurallar

 

 

Doğalgaz Sayaç Sökme Takma Elemanı 
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Teorik Sınavlara İlişkin Kurallar

Oturma Düzeni Adaylar
Arasında En Az 0,5 Metre
Mesafe ya da Paravan

Sınavda Kullanılmayacak
Nesnelerin Sınav Alanında
Bulundurulmaması

Aynı Oturumdaki Adaylar
Aynı Soru Setine Tabi Tutulmalı,
Basılı Soru, Şekil ve Şemalar
Rahatça Görülebilir ve Anlaşılır
Olmalı
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Teorik Sınavlara İlişkin Kurallar

Adaylar cevaplarını kurşun kalemle işaretlemeli,
puanlamayı yapan kişi ise tükenmez kalemle tarih ve
imza atmalıdır.

Gelen sorular herkesin duyabileceği şekilde
sorulmalı ve cevapları yüksek sesle verilmelidir.

Sınav alanından ayrılan adayın sınavı
tamamlanmış sayılır ve sınavına devam edemez.
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ADAY SAYISI DEĞERLENDİRİCİ SAYISI

Aday Sayısı ≤ 36 1 Değerlendirici

36 < Aday Sayısı ≤ 72 2 Değerlendirici veya
1 Değerlendirici + 1 Gözetmen

72 < Aday Sayısı Değerlendirici ve Gözetmen 
Sayısı Aynı Oranda 

Artırılmalıdır.

Teorik Sınavlara İlişkin Kurallar
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Teorik Sınavlara İlişkin Kurallar

Sınav sırasında kopya çektiği veya
kopya verdiği tespit edilen
adaylarla ilgili tutanak tutularak
durum kayıt altına alınır ve kopya
çeken adaylar sınavdan başarısız
sayılır. Değerlendirici veya
gözetmen kopya çekmeye veya
vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir, sorumluluk
adaylara aittir.
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Performansa Dayalı Sınavlara İlişkin Kurallar

Sınav Alanının
Güvenlik Bandı/Şeridi
ile Ayrılması

İSG Uyarı, İşaret ve
Levhaları

Yeterli Sayıda Kişisel
Koruyucu Donanım
Bulundurulması
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Performansa Dayalı Sınavlara İlişkin Kurallar

Adayların ve
Görevlilerin Sınav
Öncesinde Kendilerini
Kameraya Tanıtması

Adayların ve
Görevlilerin Ayırt
Edilebilir Olması (Yaka
kartı, sırt numarası,
vb.)
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 İş sağlığı ve güvenliği
kurallarını ihlal ettiği ve bu
nedenle kendilerini veya
sınav alanında bulunan
diğer kişileri tehlikeye
düşürdüğü tespit edilen
adayların sınavları
durdurulur. Söz konusu
adaylar sınavdan başarısız
sayılır.

Performansa Dayalı Sınavlara İlişkin Kurallar
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ADAY SAYISI /GÜN DEĞERLENDİRİCİ SAYISI

Aday Sayısı ≤ 8 1 Değerlendirici

8 < Aday Sayısı ≤ 16 1 Değerlendirici + 1 Gözetmen

Performansa Dayalı Sınavlara İlişkin Kurallar

* Bir değerlendirici bir günde en fazla 16 adayın
performansa dayalı sınavlarını değerlendirebilir.
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Rehberde aynı proje
üzerinde eş zamanlı
olarak 2 veya 4 adayın
sınavının yapılabileceği
ulusal yeterlilikler
belirtilmiştir.

Performansa Dayalı Sınavlara İlişkin Kurallar

Sınav esnasında değerlendiricinin adaya sözlü olarak soru
iletmesi veya adayın bulgularını sözlü olarak ifade etmesi
gereken durumlarda bir değerlendiricinin sadece 1 adayı
değerlendirmesi esastır.
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Diğer ulusal yeterliliklerde, adayların performanslarının
birbirinden etkilenmemesini sağlayacak sınav ortamının
oluşturulması ve etkin, geçerli bir ölçme ve değerlendirme
yapılması şartıyla bir değerlendirici eş zamanlı olarak en
fazla 3 adayı değerlendirebilir.

Performansa Dayalı Sınavlara İlişkin Kurallar
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Sınav Uygulama 
Adımları
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TEORİK SINAV

Sınav Salonu (İzole, Kontrollü Giriş-Çıkış,
Ergonomik Koşulları Elverişli)

Aday Sayısınca Masa-Sıra ve Sandalye

Aday Sayısınca Kalem-Silgi

Saat

Tahta (Ulusal yeterlilik ve süre bilgileri)

Acil Çıkış, Yönlendirmeler, Yangın Tüpü ve
İlk Yardım Seti

Görünürlük Materyali

Kamera Ekipmanları

Sınav Gereklilikleri

 

 

Uygunluk Değerlendirme Formları 
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TEORİK SINAV

Sınav alanının 360 derece kamera
kaydının alınması

Sınav görevlilerinin kameraya
kendilerini tanıtması ve sınav
bilgilerinin kameraya söylenmesi
(Sınav ID, ulusal yeterlilik ismi,
yeterlilik birimi, sınav yeri, vb.)

Sınavın Uygulanması

 

 

Sınav başlangıcında 15 dk kamera çekimi 
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TEORİK SINAV

Adayların aralarında mesafe bırakılarak salona
yerleştirilmesi

Kapalı zarfın kamera önünde değerlendirici
tarafından teslim alınması ve teslim tutanağının
imzalanması

Sınavın Uygulanması
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TEORİK SINAV

Kapalı zarfın (soru kitapçıkları, cevap kağıtları, yoklama
ve imza listesi, sınav açıklama metni, tutanak, vb.)
adayların da görebileceği şekilde kameranın önünde
açılması

Adayların tek tek kimlik kontrollerinin yapılarak
imzalarının alınması

Sınav açıklama metninin okunması (sınav kuralları, acil
çıkış, süre, soru sayıları, vb.)

Sınavın Uygulanması
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TEORİK SINAV

Tahtaya sınav bilgilerinin yazılması (yeterlilik adı,
başlama-bitiş zamanı, vb.)

Adaylara cevap kağıtlarının ve soru kitapçıklarının
dağıtılması ve gerekli bilgilerin adaylara doldurtulması

Sınavın Uygulanması
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TEORİK SINAV

Adaylara soru kitapçıklarının kontrol ettirilmesi (baskı
hatası, eksik sayfa, vb.)

Sınava başlamadan önce adaylara soruları olup
olmadığının sorulması ve varsa soruların cevaplanması

Sınav başlangıç zamanı belirtilerek sınavın başlatılması

Sınavı biten adayların soru kitapçıkları ile cevap
kağıtlarının teslim alınarak sınav salonundan çıkarılması

Son aday kağıdını teslim ettiğinde tüm sınav evraklarının
zarfa konulması ve zarfın ağzının kapatılması

Bitiş zamanı ve ID bilgisi belirtilerek sınavın
tamamlandığının kameraya açıklanması

Sınavın Uygulanması

 

 

 

  



Slayt 44 

 

PERFORMANSA DAYALI SINAV

Sınav Alanı (İzole, Kontrollü Giriş-
Çıkış, Ergonomik Koşulları Elverişli)

Yeterli Sayıda Kişisel Koruyucu
Donanım

Aday Sayısınca Makine, Araç-Gereç,
Malzeme, Ekipman

Saat

Acil Çıkış, İkaz ve Uyarı Levhaları,
Yangın Tüpü ve İlk Yardım Seti

Görünürlük Materyali

Kamera Ekipmanları

Sınav Gereklilikleri

 

 

Uygunluk Değerlendirme Formları 
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PERFORMANSA DAYALI SINAV

Sınav alanının 360 derece
kamera kaydının alınması

Sınav görevlilerinin kameraya
kendilerini tanıtması ve sınav
bilgilerinin kameraya
söylenmesi (Sınav ID, ulusal
yeterlilik ismi, yeterlilik birimi,
sınav yeri, vb.)

Sınavın Uygulanması

Adayların kameraya kendisini tanıtması

Kapalı zarfın kamera önünde değerlendirici tarafından
teslim alınması ve teslim tutanağının imzalanması
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PERFORMANSA DAYALI SINAV

Kapalı zarfın (sınav
senaryosu, değerlendirici
kontrol listesi, yoklama ve
imza listesi, sınav
açıklama metni, tutanak,
vb.) adayların da
görebileceği şekilde
kameranın önünde
açılması

Adayların tek tek kimlik
kontrollerinin yapılarak
imzalarının alınması

Sınavın Uygulanması
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PERFORMANSA DAYALI SINAV
Sınavın Uygulanması

Sınav açıklama metninin okunması (sınav kuralları, acil çıkış,
süre, kritik adım tanımı, vb.) ve sınav alanının tanıtılması

Adaylara sınav senaryosunun teslim edilmesi ve varsa
sorularının cevaplanması

Sınav başlangıç zamanı belirtilerek sınavın başlatılması
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PERFORMANSA DAYALI SINAV

Adayların gerekli kişisel koruyucu donanımları giyinerek senaryoya
bağlı şekilde işlemleri gerçekleştirmesi

Değerlendiricinin adaylar işlem yaptıkça performanslarını
değerlendirerek kontrol listesine kaydetmesi

Sınavın Uygulanması

 

 

Proje sınavlarında adayların yönlendirilmesi - Milimetrik 
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PERFORMANSA DAYALI SINAV

Son aday sınavını tamamladığında değerlendirici
tarafından sınav evraklarının zarfa konulması ve ağzının
kapatılması

Bitiş zamanı ve ID bilgileri belirtilerek sınavın
tamamlandığının kameraya açıklanması

Sınavın Uygulanması

Sınavını tamamlayan
adayların sınav alanından
çıkarılması

Uzun süreli sınavlarda
kameraya açıklama yapılarak
uygun sayıda ve sürede
sınava ara verilmesi
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BELGELENDİRME KARARI
 Sınava katılan tüm adayların sınav evrakları karar vericiye

sunulur ve karar verici kontrol listesine göre belgelendirme
kararını alır.

- Aday Başvuru Formu ve ekleri (ödeme belgeleri, hibe-teşvik
evrakları, kimlik sureti, vb.)
- Değerlendirici Kontrol Listeleri
- Sınav Video Kayıtları
- Adayın Sınav Kayıtları (Teorik Sınav Soru Kitapçığı ve Cevap Kağıdı,
Performans Sınavı Senaryosu, Yoklama Formu, Kaynak Parçasının
Test Sonuçları, vb.)
- Karar Vericinin Adayın Sınavlarında ve Eğitiminde Görev Almadığı
Beyanı
- Belgelendirme Kararı (Belge verilmeli/verilmemeli, Sınav
kısmen/tamamen tekrarlanmalı, Birim Başarı Belgesi
düzenlenmeli, vb.)
- İlave Açıklamalar (Belgelendirme kararının olumsuz olma sebebi,
sınav iptal nedeni, adayın tekrar girmesi gereken sınavlar, vb.)
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2.3.2018 tarihli Başkanlık Genelgesi ile kasıtlı ve taksirli eylemleri ile
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının yetkilerinin
kaldırılmasına neden olan kişilerle ilgili yapılacak işlemler
tanımlanmıştır.

Söz konusu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun “Kamu Güvenine
Karşı Suçlar” başlıklı dördüncü bölümü kapsamında (Resmi Belgede
Sahtecilik vb.) Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bu kişiler diğer yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında veya
ön başvuru yapmış belgelendirme kuruluşlarında görev alamazlar.

Bu kişilerin Kurumumuz kişi havuzunda yer almaları halinde ilgili
kişiler kişi havuzundan çıkarılır.

Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Yetki Kaldırılmasına 
Sebebiyet Veren YBK Çalışanları Hakkında Genelge
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Konusu Kurum mevzuatı ve kalite güvencesi ilkelerine
aykırılık teşkil eden her türlü talimatı ve iş emrini yerine
getiren personel talimatı verenle eşdeğer şekilde
sorumlu olur.

Bu tür talimat ve iş emri ile karşılaşan kuruluş
personeli, bu işlemleri yerine getirmeyerek konu
hakkında Kurumumuza resmî bildirimde bulunmakla
yükümlüdür.

Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Yetki Kaldırılmasına 
Sebebiyet Veren YBK Çalışanları Hakkında Genelge
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24.5.2019 tarihli Başkanlık Genelgesi ile yetkilendirilmiş belgelendirme
kuruluşları tarafından yürütülen sınav ve belgelendirme süreçlerinde;

a) Bireysel veya toplu olarak kopya çektiği veya kopya çektirilmesine
imkân sağladığı,
b) Başka bir adayın yerine sınava girdiği veya kendi yerine bir
başkasının sınava girmesini sağladığı,
c) Belgeye hak kazanmasına katkı sağlayacak nitelikte yanıltıcı beyan,
bilgi veya kayıt sunduğu tespit edilen kişiler hakkında işlem yapılır.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları bu kişiler hakkında
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. İlgili adayların
sınavlarını ve belgelerini iptal eder.

Sınav ve Belgelendirme Süreçlerinde Usulsüzlük ve Sahtecilik Yaptığı 
Tespit Edilen Adaylar Hakkında Yapılacak İşlemler Hakkında Genelge
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Bu kişiler, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Kurum
tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından
yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Kurum, söz
konusu kişilerin belirtilen süre boyunca herhangi bir yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşu tarafından aday olarak MYK Web Portalına
bildirilmesine izin vermez.

Sınav ve Belgelendirme Süreçlerinde Usulsüzlük ve Sahtecilik Yaptığı 
Tespit Edilen Adaylar Hakkında Yapılacak İşlemler Hakkında Genelge

2 Yıl
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Sorular & Öneriler
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