
 

 

 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 
  

1. Sınava girecek öğrencilerin fotoğraflı öğrenci kimliklerini görevlilere ibraz etmeleri 
gerekmektedir. Kimlik belgeleri sınav süresince sıra üzerinde bulundurulmalıdır. Öğrenci 
kimliği henüz çıkmamış öğrenciler, öğrenci kimliği olarak geçici öğrenci kimlik belgesi ile 
sınava girebilirler. 

2. Öğrenciler sınav programında ilan edilen gün, saat ve salonda sınava girebilirler.  
3. Sınav esnasında öğrenciler, salonlarında yer alan görevlilerin her türlü uyarısına uymak 

zorundadır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılan uyarılara uymayanların kimlik 
bilgileri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.  

4. Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, akıllı 
saat gibi araçlar; cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla sınava 
girmek kesinlikle yasaktır. Sınav esnasında öğrencinin sözü edilen cihazlarının erişilebilir 
durumda olmasından öğrencinin kendisi sorumludur. 

5. Sınavlara ders notu, ders kitabı, müsvedde kâğıt, defter, gibi materyallerle girmek kesinlikle 
yasaktır. Her öğrenci sınava girdiği salonda oturmuş olduğu sıra ve çevresinde kopya 
sayılabilecek herhangi bir bilgi, yazı ya da belgenin varlığından şahsen sorumlu olacaktır. Bu 
nedenle öğrencilerin sınav başlamadan önce sıralarını kontrol etmeleri gerekmektedir. 

6. Sınav salonunu terk eden öğrenci, sınav salonuna kesinlikle tekrar alınmaz.  
7. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler salonlara alınır, sınava geç 

başlayan öğrencilere ek süre verilmez.  
8. Sınavın ilk 20 dakikası tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak yasaktır, bu sürelere 

uymayan ve sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.  
9. Sınav süresince öğrencilerin birbirinden kalem, silgi, kalemtıraş, hesap makinası vb. 

istemeleri ve ortaklaşa kullanmaları kesinlikle yasaktır.  
10. Sınav sırasında kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ve kopya çekilmesine 

yardım edenlerin kimlik bilgilerini içeren sınav salon tutanağı hazırlanır ve bu öğrencilerin 
sınavları geçersiz sayılır.  

11. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk 
öğrenciye aittir.  

12. Optik cevap kâğıdında öğrenci numarası, adı – soyadı, dersin adı ve öğrencinin imzası 
kısımlarının mutlaka öğrenciler tarafından doldurulması zorunludur. Ayrıca soru grubu ve 
öğrenci numarası bilgilerinin de doğru şekilde kodlanması gerekmektedir. Bu alanların 
doldurulmadığı, eksik doldurulduğu ya da hatalı doldurulduğu durumlarda ortaya çıkacak 
mağduriyetlerden öğrencinin kendisi sorumludur.  

13. Optik cevap kağıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun 
kalem kullanılmalıdır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmamalıdır. 

14. Sınav bitiminde aksi belirtilmedikçe sınavla ilgili tüm evrak (soru kağıdı, cevap kağıdı vb.) 
sınav görevlisine teslim edilmelidir. Soruların ya da yanıtların herhangi bir şekilde (yazılı veya 
fotoğraf vb. dijital ortamlarda) sınav salonu dışına çıkarılması kesinlikle yasaktır. 


