
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 

SINAVLARDA UYMALARI GEREKEN KURALLARI 

1. Sınavların zamanında başlatılabilmesi için, salonlara 10 dakika önceden sınav düzeninde 

yerleşilecektir. (Sınav salonları diğer bölümlerce ortak kullanılmaktadır.) 

2. Sınavlarda “K.Ü. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Kimlik Kartı” ve “ikinci bir kimlik belgesi 

(Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport)” gösterilecektir ve sınav süresince sıranın üzerinde 

bulundurulacaktır. (Yanlarında kimlik belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.) 

3. Sınav salonlarında cep telefonları kesinlikle kapalı olacaktır ve sıralarda, görünür ve 

erişilebilecek yerlerde bulundurulmayacaktır. (Cep telefonları, hesap makinası, saat, v.b 

amaçlar için kullanılamaz.) 

4. Sınavda kullanılacak araç-gereçler (kalem, silgi, hesap makinası, cetvel, tablo, vb.) önceden temin 

edilecektir. (Sınav esnasında hiçbir tedarik ve alışveriş yapılmayacaktır.)  

5. Bilgi kaydedilebilen özellikte olan hesap makinası vb. cihazlar kullanılmayacaktır. 

6. Her öğrenci oturduğu sıradan sorumludur. Sınav başlamadan önce, sıranızı ve yakınlarını 

kontrol ederek her türlü kopya olabilecek yazı, kağıt, vb. gibi bulguları gözetmenlere bildiriniz. 

Aksi takdirde sorumluluk öğrencidedir. 

7. Sıraların altı ve üstü tamamen boş olmalıdır. Sınav başlamadan önce, tüm ders notlarınızı ve 

kitaplarınızı koridora, pencere kenarına veya gözetmenlerin göstereceği yerlere bırakınız. 

Sıralarda, içeriği ne olursa olsun, sınav materyali harici bir nesne bulunmamalıdır. Ayrıca, 

sıralarda görüşü engelleyici çanta, mont, cüzdan vb. gibi malzeme bulundurmayınız. 

8. Yanınızda tükenmez kalem bulundurunuz. Sınav başlangıcında, soru ve cevap kâğıtlarına, ad-

soyad-numara bilgilerinizi tükenmez kalem ile yazınız. Ayrıca sınav yoklama tutanağını da 

tükenmez kalem ile doldurunuz. 

9. Sınavlarda “ilk 30 dakikada” dışarı çıkılmayacaktır. 

10. Sınavlarda kopya unsuru olan durumlardan (kopya, konuşmak, başkasının kağıdına bakmak, 

kağıdını başkasına göstermek, vb.) ve sınav düzenini bozan davranışlardan uzak durunuz. 

11. Sınav evrakı dağıtılmaya başladığı andan itibaren sınav başlamış kabul edilir. Her türlü konuşma 

ve alış-veriş yasaktır. Ayrıca sınav süresince gözetmenler ile konuşmak ve soru sormak da 

yasaktır. 

12. Sınav salonundaki tüm görevliler sınavın yürütümü konusunda tam yetkilidirler. Sınav 

disiplinine uymayan öğrencileri uyarmak, sınav salonundan çıkarmak ve kopya girişiminde 

bulunanlar için suç tespitinde bulunmak yetkisine sahiptirler. Bu nedenle görevlilerin her türlü 

uyarıları yerine getirilecektir. 

13. Sınav haftasında koridorlarda gürültü yapmayınız. Sınav bitiminde lütfen koridoru terk ediniz. 

14. Yukarıda yazılı tüm kuralları, öğrenciler okumuş ve anlamış kabul edilirler. Bu kurallara ve 

üniversitemizin ilgili sınav yönetmeliğine uyulmaması durumunda, üniversitemiz Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği uygulanır. (Kopya gibi disiplin suçlarında, 1 yarıyıl uzaklaştırma cezası 

verildiğinden, öğrencilerimizin ömür boyu sicil mağduru olmamaları ve transkriptlerinde disiplin 

suçu işlediklerinin görünmemesi için, yukarıda belirtilen kurallara uymalarını önemle hatırlatırız.) 

Başarılar dilerim. 

Prof.Dr. Ali ERİŞEN 

DEKAN 


