
ÖĞRENCİLERİN 
SINAVDA UYMASI GEREKEN KURALLAR

1. Sınav başlama saatinden itibaren ilk 20 dakika içinde sınava girilebilir. Sınavınız bitmiş 
olsa bile ilk 20 dakikası içinde sınav salonundan çıkmak yasaktır. 

2. Sınava girebilmek için TC kimlik ve öğrenci kimlik belgenizi sınav süresince sıranızın 
üzerinde bulundurunuz. 

3. Başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak 
yasaktır.

4. Öğrencinin üzerinde (el vb.), oturulan sıraların üzerinde ve yakınlarında her türlü karalama 
veya not olmasından öğrenci sorumludur. Sınava başlamadan önce sıranızı ve etrafını 
kontrol ediniz. Böyle bir durum varsa sınav görevlilerini bilgilendiriniz. Sınav esnasında 
tespit edilen belge ya da not dersle alakalı olmasa dahi kopya unsuru sayılır.  

5. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; cep telefonu, tablet, akıllı saat (saat fonksiyonu 
dışında özelliği bulunan) vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; program 
yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar 
bulunan hesap makineleri ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. 

6. Sınav esansında kalem, silgi, hesap makinesi, sözlük, yazım kılavuzu vb. araç-gereç 
paylaşımında bulunmak yasaktır.

7. İhtiyacınız olan malzemeler (kalem, silgi, kalemtıraş ve uç) sınav süresince sıranızda 
bulunabilir. Bunların dışında ki bütün eşyalarınızı (kalemlik, çanta, bere, eldiven, mont 
vb.) masa ve sandalye üzerinde bulundurmanız kesinlikle yasaktır, bunları sınav süresince 
ulaşamayacağınız bir yerde bulundurmalısınız.

8. Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle ve birbirleriyle yakından ve alçak sesle konuşması 
yasaktır.

9. Kopya çekmek, kopya çekmeye teşebbüs etmek veya kopya çekilmesine yardımcı olmak 
yasaktır. 

10. Sınav süresince kendi sınav evrakınızdan sorumlusunuz, sınav kağıdınızı diğer öğrenciler 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmalısınız. 

11. Soru veya cevap kâğıdını karalamak, yırtmak, sınav salonundan dışarı çıkarmak, sınav 
görevlilerine eksiksiz veya sağlam bir şekilde teslim etmemek; soruları veya cevapları bir 
yere yazmak veya sınav salonundan dışarı çıkarmak yasaktır.

12. Size verilen soru ve cevap kâğıdının üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. 
13. Sınav yoklama tutanağını tükenmez kalemle imzalamadan sınav salonundan çıkmak 

yasaktır.
14. Sınav kurallarına (Fakülte web sayfası ve bölüm panosunda duyurulan) ve sınav 

görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmak 
yasaktır. 

15. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.



Sınav kurallarına uymayan öğrenci ya da öğrenciler hakkında sınav görevlileri 
tarafından tutanak düzenlenir. İlgili Fakülte tarafından gerekli işlem yapılır ve disiplin 
soruşturması açılır.


