
SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

1) Sınava nüfus cüzdanı, pasaport ya da sürücü belgesinin aslı olmadan girilemez. Bu şekilde sınava giren 

adayların sınavları iptal edilecektir. Sınav tarihine kadar adında veya soyadında değişiklik olan adayların 

yanlarında mahkeme kararı veya evlilik cüzdanını bulundurması gerekmektedir 

2) Sınav salonlarına cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. haberleşme araçları, cep bilgisayarı, fotoğraf 

makinesi, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği 

bulunan cihazlarla, ayrıca silah, bıçak, çakı vb. araçlar ile girmek kesinlikle yasaktır. Belirtilen bu araçlarla 

sınava giren adayların sınavları iptal edilecektir.  

3) Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 60 dakikadır (1 saat). Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika 

içinde adayın sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, soru 

kağıdınızı ve cevap kağıdınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin 

bittiği ilan edildiğinde soru kağıtları ve cevap kağıtları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar 

yerlerinizde kalınız.  

4) Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle 

yasaktır. Sınav salonundan, her ne sebeple olursa olsun, dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna 

alınmayacaktır.  

5) Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Sınav süresince adayların 

birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.  

6) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik 

bilgileri, tutanağa yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya 

vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın 

kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği 

takdirde, Düzce Üniversitesi takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını 

geçersiz sayabilir.  

7) Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri 

de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 

Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa 

yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.  

8). Size verilen soru kağıdında ve cevap kağıdında basım hatasının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. 

Basımı hatalı olan soru kağıdını ve cevap kağıdını değiştirmek için derhal Salon Başkanına başvurunuz. 

9) Cevaplamaya geçmeden önce, size verilecek soru kağıdının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C. 

Kimlik Numaranızı yazmayı ve imzanızı atmayı unutmayınız. Soru kağıdına ve cevap kağıdına yazılması, 

imzalanması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın 

değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Tarafınızdan yazılması, imzalanması ve işaretlenmesi gereken bu 

bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde durum Salon Sınav Tutanağında belirtilecektir. 

10) Adınıza düzenlenmiş olan cevap kağıdına yapılacak bütün işaretlemelerde kurşunkalem kullanılacaktır. 

Tükenmezkalem ve dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kağıdına işaretlenmiş 

olması gerekir. Soru kağıdına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.  

11) Yanlış cevapların doğru cevaplara herhangi bir etkisi yoktur. Size en yakın gelen cevapları işaretleyiniz. 

Her sorunun yalnız bir doğru cevabı bulunmaktadır. Bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse o 

soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. Cevap kağıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz işaretleme 

yapılmayacaktır. 

12) Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kağıda yazıp bu kağıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle 

yasaktır.  

13) Sınav salonundan ayrılamadan önce soru kağıdınızı ve cevap kağıdınızı salon görevlilerine teslim 

etmeyi unutmayınız.  

14) Sınava giren adaylar sınavda uygulanacak kuralları önceden kabul etmiş sayılır. 

 


