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 Öğrencilerin sınav saatinden 15 dakika önce sınavın yapılacağı derslikte olması gerekmektedir. 

 Öğrencilerin hangi derslikte sınava girmesi gerektiği sınav programında belirtilecektir. 

Gözetmenler tarafından aksi söylenmedikçe öğrenciler programda yazan derslikte sınava 

girecektir. 

 Sınava kitap, defter, ders notu vb. ile girmek yasaktır. Öğrenciler bu malzemeleri ancak kapalı 

bir çanta içerisinde sınavın yapılacağı dersliğe sokabilirler.  

 Öğrenciler çanta ile sınav salonuna girebilirler. Fakat sınav süresince çantalarını açamazlar. Bu 

sebeple ihtiyacı olan malzemeleri sınavdan önce sıralarına çıkarmaları ve sınav süresince 

çantalarının ağızlarını kapalı şekilde yerde tutmaları gerekmektedir. 

 Çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü  

bilgisayar özelliği bulunan cihazlar  vb. teçhizatla sınava girmek yasaktır. Sınav esnasında bu 

araçları kullandığı tespit edilen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacak ve cezai işlem 

uygulanacaktır. 

 Sınava öğrenciler fotoğraflı kimlik belgesi/öğrenci kimliği ile gelmek zorundadır. Yanında 

kimlik belgesi olmayan öğrenciler sınava giremezler. 

 Cep telefonları sınav süresince kapalı konumda ve öğrencinin ulaşamayacağı bir yerde 

tutulacaktır.  

 Optik form kullanılacak sınavlarda, optik cevap formunda öğrencilerin doldurması gereken 

alanlar bulunmaktadır. Bu alanların tam ve doğru doldurulmasından öğrenci sorumludur. Optik 

cevap formuna yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem 

kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların optik cevap formuna işaretlenmiş olması 

gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 

 Öğrencilerin birbirinden kalem, silgi, hesap makinesi vs. alışverişi yasaktır. 

 Oturulan sıraların üzerinde karalama veya not olmasından öğrenci sorumludur. Bu nedenle 

sınava başlamadan önce sırayı kontrol ederek, böyle bir durum varsa gözetmeni sınav 

başlamadan önce bilgilendirmek öğrencinin sorumluluğundadır. 

 Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım 

edenlerin sınavları geçersiz sayılır ve cezai işlem uygulanır. 

 Öğrencilerin sınavların ilk 15 dakikasında dışarı çıkmaları yasaktır. 

 Öğrenciler oturma düzeni hakkında kendilerine söylenenlere itiraz edemez." 

 Öğrenci sınav kağıdını vermeden sınavı hiçbir sebeple terk edemez. 


