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Bu politika, NTSS’in Akredite olduğu kuruluşların düzenleyici ilkelerinin ilgili 

gereksinimlerini karşılamayı ve NTSS'nin kurslarla ilgili olarak yanlış uygulama vakalarını 

önlemek ve yönetmek için yerinde güvencelere sahip olmasını sağlamayı amaçlamaktadır 

1. Tanımlar 

Malpractice – değerlendirme sürecini, yeterliliğin bütünlüğünü, bir sonucun veya 

sertifikanın geçerliliğini, NTSS'nin kurs sağlayıcısı olarak itibarını ve güvenilirliğini kötüye 

kullanma. 

Mali avantaj da dahil olmak üzere avantaj sağlamak amacıyla kasıtlı aldatma, hile veya hile 

vakaları da dolandırıcılık olarak rapor edilebilir.  

Aday yanlış uygulaması – herhangi bir değerlendirmenin hazırlanması ve doğrulanması ve 

herhangi bir soru kağıdı yanıtının yazılması dahil olmak üzere herhangi bir sınav veya 

değerlendirme sırasında aday tarafından yanlış uygulama anlamına gelir. Yanlış uygulama 

örnekleri aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir: 

• Sertifikalar da dahil olmak üzere herhangi bir sonuç belgesinin değiştirilmesi veya 

tahrif edilmesi; 

• Sınav veya değerlendirme kuralları ve düzenlemeleriyle ilgili olarak bir sınav 

gözetmeninin talimatlarının veya tavsiyelerinin ihlali; 

• Sınavların veya değerlendirmelerin güvenliğini sağlamak için tasarlanmış denetim 

koşullarına uymamak; 

• Başka bir adaydan kopyalama  

• Çalışmaların kopyalanmasına izin vermek, örneğin bir inceleme/değerlendirmeden 

önce sosyal paylaşım sitelerinde yayınlamak; 

• Başka bir adayın çalışmasının kasıtlı olarak yok edilmesi; 

• Muayene odasındaki yıkıcı davranışlar (saldırgan dil kullanımı, bağırma ve/veya 

saldırgan davranışlar dahil); 

• Konuşma, elektronik, yazılı veya sözlü olmayan iletişim yoluyla inceleme ile ilgili 

olabilecek bilgilerin değiş tokuş edilmesi, elde edilmesi, alınması, iletilmesi (veya 
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yapılmaya çalışılması); 

• Risk değerlendirme projesinin yazarı ile ilgili olarak yanlış bir özgünlük beyanında 

bulunmak; 

• Gizli anlaşma – izin verilenin ötesinde diğer adaylarla işbirliği içinde çalışmak; 

• Değerlendirme kanıtlarına uygunsuz, saldırgan, ayrımcı veya müstehcen 

materyallerin dahil edilmesi; 

• Kimliğe bürünme: başka biri gibi davranmak, başka birinin bir sınav veya 

değerlendirmede yerini almasını sağlamak; 

• İntihal: yayınlanmış kaynaklardan (internet dahil) kabul edilmeyen başa çıkma 

veya eksik referans verme; 

• Başka bir adayın eserinin çalınması; 

• Sınav odasına veya değerlendirme durumuna izin verilmeyen materyallerin 

getirilmesi, örneğin: notlar, çalışma kılavuzları, ipad'ler, cep telefonları vb.; 

• Adayın bir kelime işlemci kullandığı durumlarda, bir bellek çubuğunun yetkisiz 

kullanımı; 

• Sınavın bütünlüğünü zedeleyecek şekilde davranmak. 

2. Prosedür 

• Herhangi bir yanlış uygulama iddiası NTSS Baş Eğitmeni tarafından 

araştırılacaktır. 

• NTSS Baş Eğitmeni ilgili kanıtları toplayacak ve bir görüş oluşturmak için 

kullanacaktır. 

• Yanlış uygulamanın gerçekleştiğine karar verildiğinde, NTSS öğrencinin 

Eğitmene soruşturmanın sonucu, sonuçları ve sonraki adımlar hakkında bilgi 

vererek yazacaktır. 

• Eğitmen, bulguları ve sonraki adımları, öğrencinin kursu alması için ödeme yapan 

kuruluştaki ilgili kişiyle veya öğrencinin kendi kursu için ödeme yapması 

durumunda doğrudan öğrenciyle iletecektir. 

3. Yaptırımlar ve cezalar 
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• Malpractice olduğuna karar verildiğinde, öğrenci değerlendirmenin tüm 

unsurlarından başarısız olacaktır. 

• Baş Eğitmenin takdirine bağlı olarak, öğrenciye değerlendirmelerini yapması için 

ikinci bir şans verilebilir. 

o Öğrencinin NTSS e-Öğrenim kursunu yeniden almasını gerektirebilir, bu 

durumda öğrenciden bu kaynağın kullanımı için standart ücret tahsil 

edilecektir. 

• Baş Eğitmen, akredite olduğu kuruluşa, ilgili kuruluşun kuralları gereği 

Malpractice raporlaması yapabilir. Bu durumda yaptırım ve cezalara ilgili kurum 

karar verecektir. 
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