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Sınav Yeri : 

Sınav İD : 

Sınav Tarihi : 

Sınav Saati :……… 

Yeterlilik Adı : 

        SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 
       (Sınav başlamadan okunacaktır) 

1. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. Sınav başladıktan 15 dk
sonrasına kadar gelen aday sınava alınır.

2. Sınav sırasında çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz vb. gibi elektronik iletişim araçlarını
yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz
halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

3. Sınav Esnasında kopya çekmeniz, başka adayın sınav evraklarını kullanmanız, geçerli
kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili
veya toplu kopya tespiti halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır

5. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı
mürekkepli kalemle imzalayınız.

6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyadı ve T.C. kimlik numaranızı
yazınız.

7. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme
işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı
kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.

8. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini talep ediniz

9. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.

10. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap
kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına
taşırmadan kodlayınız.

Örnek kodlama; 
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11. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden
puanlama yapılacaktır.

12. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla
kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.

13. Sınav esnasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak, kurumun acil durum
prosedürlerine göre hareket ediniz.

14. Sınav değerlendiricileriyle kişisel husumeti veya çıkar ilişkisi içinde bulunduğunu
beyan edenler bu sınava girmeyerek devamındaki sınavlara katılma hakkına sahiptir.

15. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını sınav değerlendiricisine teslim ederek
yoklama çizelgesini imzalayınız.

16.  Toplam sınav süreniz …… dakika dır. 
17. Sınavımız kameralar ile kayıt altına alınmaktadır. Hileli sınav teşebbüsünde bulunmayınız.
18. Sınavda herhangi bir yardımcı malzeme ve ekipman kullanılmamalıdır. (başvuru formunda 
belirtilen özel  ihtiyaç durumları hariç)
19. itiraz ve şikayetlerinizi www.paksoybelgelendirme.com bildirebilirsiniz.
20. Yazmış olduğunuz bilgilerin ihlali durumunda sınavınız iptal edilir.

21. Adaylar, sınav kurallarına ve sınav değerlendiricilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadır. 
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

22. Sınav başladıktan sonra adayların birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri 
istemeleri yasaktır.

23. Süre dolduktan sonra lütfen kalemlerinizi bırakınız. 

Sınav Başlama Saati:……./…….. Sınav Bitiş saati:…………/……. Soru sayısı:……… 

Adı ve Soyadı İmza Tarih: 

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

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