
 

  Page 1 of 2 

 

Evden On-Line Assessment (HOLA) – Aday Yönergesi 

 

(1) Adaylar değerlendirme sırasında, kendi laptoplarını veya desktoplarını kullanmak 

zorundadırlar. Her aday değerlendirme için internet bağlantılı bir bilgisayar temin etmek 

zorundadır. Aşağıdaki programlardan bir tanesi adayın bilgisayarında yüklü olmalıdır: Mozilla 

Firefox (versiyon 3.5 veya sonrası), Google Chrome ya da Microsoft Edge. Yurt dışında 

HOLA’ya girecek olan adaylar, gereği halinde kullanmak üzere uygun bir güç adaptörü 

bulundurmalıdırlar.   Optimum görüntüleme elde etmek için, 1024 piksel veya üstü ekran 

genişliği önerilir. Değerlendirmeye girecek olan adaylar HOLA değerlendirmesi öncesi 

laptoplarının uygun olup olmadığını https://www.ortrac.com/public/checklist adresinden kontrol 

etmelidirler. 

(2) Herhangi bir bağlantı sorunu ihtimaline karşın adayların, değerlendirmenin başlamasından 

30 dakika önce, hazır bulunmaları önerilir. HOLA platformu için  erişim kodları ESAIC ofisi 

tarafından  HOLA öncesi uygun zamanda verilecektir. 

(3) Adaylar HOLA boyunca hiçbir yardım alamazlar. HOLA süresince HOLA için kullanılan 

bilgisayardan başka internet erişimini veya uzaktan haberleşmeyi sağlayan herhangi bir 

elektronik alet, özellikle kitaplar, kağıtlar veya diğer formdaki literatürler, cep telefonları, 

kameralar, palm bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar, USB çubukları kullanılamaz.  

(4) HOLA sınavına katılan adaylar aşağıdaki ek güvenlik önlemlerine uymalıdırlar:  

Orzone teknolojisi (sınav platformunun sağlayıcısı) ve diğer yazılım sağlayıcıların ana 

etmenleri sınavın yapılması için kullanılmaktadır. GDPR (genel  veri koruma kuralları) ile ilişkili 

kuralları bilmeniz gerekir ve bununla ilişkili haklara sahipsiniz. Tüm verilerin gizliliği kuralları ve 

bilgileri  https://www.orzone.com/gdpr/streams adresinden öğrenilebilir.  

Sınavın rahat geçmesi teknolojiye ve sizin buna uygun olarak hazırlanmış olmanıza bağlıdır. 

Talimatları dikkatlice okunmuş olması ve gerekli tüm hazırlıkların yapmış olması sizin 

sorumluluğunuzdadır. 

(5) Değerlendirme sırasında HOLA bilgisayarı dışında elektronik aletler ile internet erişimi 

yasaktır. Adaylar değerlendirme süresince sadece değerlendirme yazılımını ve bazı 

durumlarda ESAIC tarafından istenilen güvenlik yazılımını kullanabilirler.  

(6) HOLA bireysel bir egzersizdir. Adaylar arasında iletişim kesinlikle yasaktır.  

(7) Adaylar tüm soruları cevaplamak zorundadır. Adayların 60’ar soruluk iki setin her bir setini 

tamamlamaları için maksimum 90 dakika süreleri vardır. Altmış soruluk her bir set için 90 

dakikalık sürenin geri sayımı adayın “BAŞLA” butonuna tıklaması ile başlar. Toplam sınav 

süresi her iki setteki 60’şar soru için 3 saattir. Eğer aday ilk soru setini 90 dakikalık süre 

bitmeden önce tamamlarsa, ikinci soru setine geçebilir ancak bu setteki sorular için hiç bir 

şekilde ilave süre verilmeyecektir. Ayrıca, adaylar bitirdikleri soru setine geri 

dönemeyeceklerdir. Adaylar sadece ilk soru seti başladığı anda login yapmalıdırlar. Herhangi  
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bir nedenle, değerlendirmeye ara vermek zorunda kaldıklarında test beklemeye alınamaz ve 

set başına 90 dakikalık geri sayım devam eder. 

(8) Disleksik adaylara veya travma sonrası stres bozukluğu olan adaylara, kayıt süresinin 

bitiminden maksimum 2 hafta sonrasına kadar  Sınav Ofisine bir psikolog tarafından imzalı bir 

yazının gönderilmesi halinde,   her kağıdı tamamlamaları  için 15 dakika ilave süre verilecektir.  

(9) HOLA sınavının sorularının telif hakkı ESAIC’e aittir. Sınav için kullanılan sorular hiçbir şekil 

ve formda kopyalanamaz (ekran görüntüsü, fotoğraf, döküm alma, kayıt alma veya herhangi 

başka bir şekilde vb.). Soruların herhangi bir şekilde kopyalanması sınav kurallarının ciddi bir 

şekilde ihlalidir. Böyle bir durumun meydana gelmesi halinde, bu durum ile ilişkili adaylar 

sınavdan diskalifiye edileceklerdir ve takip eden 2 yıl içinde herhangi bir EDAIC sınavına kayıt 

yaptırmalarına izin verilmeyecektir. Ayrıca, ESAIC telif hakkı ihlali ile ilişkili olarak Brüksel 

mahkemesi nezdinde her tür hukuki girişimde bulunma hakkını saklı tutar. Böyle durumların 

önlenmesi için ESAIC, kurallara uymayan adayların belirlenmesi için, GDPR uyumlu teknolojik 

araçları kullanacaktır.  

(10) Adayların detaylı sonuçları değerlendirmeden birkaç hafta sonra e-posta yoluyla 

ulaştırılacaktır. Eğer adaylar bir grup içinde kayıt yaptırmışlarsa, uzman olmadıkları sürece, 

sonuçları grubun eğitim direktörüne bildirilecektir.  

 

 

Değerlendirme süresinde uygunsuz davranışlarda bulunmak veya yukarıdaki 

kuralları ihlal etmek adayın derhal sınavdan çıkartılmasına neden olabilir. Ek olarak, 

yukarıdaki kuralların ihlali adayların, ESAIC sınav komitesinin inisiyatifi dahilinde, HOLA’yı 

takip eden 2 yıl içinde, herhangi bir EDAIC sınavından (OLA, HOLA ve ITA dahil olmak 

üzere)  dışlanmasına yol açabilir. 
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