
 

 

ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV KURALLARI 

1. Sınav başlamadan önce fotoğraflı ve onaylı kimlik belgenizi sıranızın üzerine bırakınız. 

2. Sınavın ilk 40 dakikası içinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle 

salondan çıktığınız takdirde sınava devam etmenize izin verilmez. 

3. Sınavda her türlü elektronik eşya (cep telefonu, bilgisayar, tablet vb.) ile kâğıt, kitap, defter, not vb. 

dokümanların kullanılması kesinlikle yasaktır. 

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de 

öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda sınav görevlisi, öğrencinin 

yerinizi değiştirebilir. 

5. Size verilen soru kitapçığı ve cevap kağıdının üzerinde gerekli alanları doldurup imzalayınız. Cevaplarınızı, 

cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde 

yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla test grubunu kodlayan 

öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.  

7. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun 

kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli 

vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. 

8. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından "Bireysel Sınav İptal Tutanağı" düzenlenir ve 

ilgili öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır: 

a. Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak, 

b. Sınav esnasında kullanılması yasak olan herhangi bir materyali kullanmak, 

c. Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak, 

d. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak, 

e. Başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak, 

f. Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak, 

g. Cevap kâğıdını ve soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim 

etmemek,  

h. Çıkışa yasak olan süre zarfında sınav salonu dışına çıkmak. 

9. Soru kitapçığınızda hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için Salon Görevlisine 

başvurunuz. Sınav Görevlisi sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı açmayınız. 

10. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. 

Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır. 

 


