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ÖĞRENCİLERİ İÇİN SINAV KURALLARI 

 

 Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin sınav 

saatinden 15 dakika önce sınavın yapılacağı derslikte olması gerekmektedir.  

 Öğrencinin sınav sırasında oturacağı yerin belirlenmesi ve değiştirilme yetkisi dersin sorumlusu ve 

gözetmene aittir. 

 Öğrenciler sınav sırasında dersin sorumlusu ve gözetmenlerin her türlü uyarısına uymak zorundadır. 

 Sınav salonundaki sıraların altı ve üstü tamamen boş olmalıdır. Öğrenciler kitap, defter, ders notu vb. 

malzemelerini ancak kapalı bir çanta içerisinde, sınavda ulaşamayacakları şekilde sınavın yapılacağı 

dersliğe getirebilir.  

 Öğrencilerin çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, 

saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan 

cihazlarla ile sınava girmeleri yasaktır, bu cihazların öğrencide tespit edilmesi durumunda  

“kopya çekme girişimi” kapsamında değerlendirilecektir. 

 Öğrenciler sınava öğrenci kimliği ile gelmek zorundadır. Öğrenciler kimlik kartlarını sınav süresince 

masanın üzerinde gözetmenin kolayca görebileceği şekilde tutmak zorundadırlar.  

 Sınav süresince öğrencilerin, birbirleriyle konuşmaları; birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp 

vermeleri; başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak 

davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.  

 Sınav sırasında  “Sınav Yoklama Tutanağı”nı imzalamak zorunlu olup öğrencilerin sorumluluğundadır.  

 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. Aksi halde, duvarda ve/veya sırada herhangi bir yazı 

tespit edildiğinde, yazının fotoğrafı çekilerek durum rapor edilecek ve “kopya çekme girişimi” 

kapsamında değerlendirilecektir.  

 Öğrencilerin sınavların ilk 15 dakikasında dışarı çıkmaları yasaktır. On beş dakikadan sonra geç gelen 

öğrenciler, sınavdan öğrencilerin çıkmamış olması kaydıyla ve dersin sorumlu öğretim elemanının 

onayıyla sınava alınabilirler.  

 Sınav kâğıdına ismini yazmayan ve sınav yoklama çizelgesine imza atmayan öğrencilerin sınavları 

geçersiz sayılacaktır. 

 Öğrencilerin sınav esnasında ve çıkışında koridorlarda beklemesi yasaktır. Sınavı biten öğrenciler 

gürültü yapmadan sınav salonunun bulunduğu katı terk etmelidir.  

 Sınav kurallarına uymayan öğrencilere, Yükseköğretim Mevzuatının ilgili Disiplin Yönetmeliği 

uygulanır. 

         Dekanlık 


