
Hazırlayan : Kalite Yöneticisi 
Onaylayan : Genel Müdür 

Sınav Yeri:  

Sınav İD   : 

Sınav Tarihi : 

Sınav Adı : Sınav Saati :…….…….. 

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 
 (Sınav başlamadan okunacaktır) 

1. En fazla 15 dk içinde gelen aday sınava alınır.

2. Sınav sırasında çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz vb. gibi elektronik iletişim araçlarını

kapalı konumda tutunuz.
3. Sınav esnasında geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz

sayılacaktır.

4. Sınava ara verildiğinde sınav alanına girmeyiniz.
5. Sınav esnasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak, kurumun acil durum prosedürlerine

göre hareket ediniz. Mutlaka uygun  KKD kullanınız.
6. Sınav anında kendiniz ve çevrenizdekilerin hayatını tehlikeye atacak davranış ve hareketlerden

uzak durunuz. Elektrik ve mekanik tehlikelere karşı dikkatli olunuz.
7. Sınav değerlendiricileriyle kişisel husumeti veya çıkar ilişkisi içinde bulunduğunu beyan edenler

bu sınava girmeyerek devamındaki sınavlara katılma hakkına sahiptir.
8. Sınav bitiminde, iş emri, sınav senaryosu vb. sınav evrakları  sınav değerlendiricisine

teslim ediniz.
9. Adaylar, sınav kurallarına ve sınav değerlendiricilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadır.

10. Adı-soyadı ve TC kimlik numaralarınızı ilgili yerlere yazınız.
11. Sınav başlamadan önce tüm iletişim cihazlarınızı kapatınız.
12. Toplam sınav süreniz …… dakika dır. 
13. Sınavımız kameralar ile kayıt altına alınmaktadır. Hileli sınav teşebbüsünde bulunmayınız.
14. İtiraz ve şikayetlerinizi www.paksoybelgelendirme.com bildirebilirsiniz.

15. Sınav anında hakaret, bedensel saldırı vb sınav güvenliğini tehlikeye atanlar ile izinsiz resim 
ve video çekenler hakkında suç duyurusunda bulunulur.

16. Başarılması zorunlu kritik adımların yapılmadığı durumlarda sınavın devam edip etmeyeceği 
sınav değerlendiricisinin kararına bağlıdır.

17. Öngörülmeyen durumlarda sınav değerlendiricinin raporu ve karar vericinin nihai kararı ile 
sonuca gidilecektir.

18. Uygulama sınavınızın tamamı bitmeden sınav alanından ayrılmayınız.
19. Sınav evraklarında doldurulması gereken kısımları doldurunuz ve imzalarınızı atınız.
20. Sınav sonuçlarını www.myk.gov.tr adresinden sorgulayabilirsiniz. 

Sınav Başlama Saati:….….. Sınav Bitiş saati:….. …..   Birim başına süre: 30 dk  

Adı ve Soyadı   İmza  Tarih: 

Sınav Değerlendiricisi : ….……  ……/……../20 

Sınav Değerlendiricisi :……………………….  ..……..   ….../……./20…. 
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