
Sınavda Uyulacak Genel Kurallar 

Fakültemizde yapılan sınavlarda sınav düzeninin sağlanması, öğrencilerin sınav hakkının güvenceye 

alınması, öğrencilerin ve sınav görevlilerinin karşılıklı güven ve anlayış içinde sınavları 

tamamlayabilmeleri için uyulması gereken temel kurallar aşağıda kısaca belirtilmektedir: 

 Öğrenci sınav başlamadan on dakika önce, derslik önünde asılan yoklama tutanağından oturacakları 

sırayı öğrenebileceklerdir. Farklı sınıf ve/veya farklı sırada oturan öğrencinin sınavı geçersiz 

sayılacaktır. 

 Sınav süresince cep telefonlarının açık tutulması, kapalı olsa dahi öğrencinin ulaşabileceği yerlerde 

bulundurulması yasaktır. Kulaklık takılması, cep bilgisayarı, bluetooth, ses kayıt cihazı vb. araçların 

bulundurulması ve tüm bunlara benzer her tür iletişim cihazı kullanılması yasaktır. 

 Öğrencilerin sınavdan önce salona gelmeleri esas olmakla birlikte geçerli bir sebepten dolayı 

sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav salonuna geç gelenler, sınava alınabilir. Sınav başladıktan sonra 

sınav salonundan şu ya da bu sebeple bir öğrenci çıkmışsa, 15 dakika geçmemiş olsa bile sınav 

salonuna öğrenci kesinlikle alınamaz. 

 Dersi veren öğretim üyesi tarafından farklı bir süre belirtilmediği takdirde sınavların ilk 15 dakikasında 

sınavdan çıkmak yasaktır. 

 Öğrenci; sınav kâğıdına, adını soyadını ve numarasını sınavın başlangıcında yazmak ve sınav 

kâğıdını imzalamak zorundadır. 

 Öğrenciler, sınavlarda kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak ve sınav süresince masa üzerinde, 

cüzdanlardan çıkarılmış halde gözetmenin kolayca görebileceği şekilde tutmak zorundadırlar. 

Kimliklerde fotoğrafları belirsiz olanlar ile kimlik beyan etmeyen öğrenciler sınava alınmaz. 

 Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan 

çıkılamaz. 

 Soruların dağıtılması sırasında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılır. O nedenle 

öğrencilerin sınava girip girmemek konusundaki kesin kararlarını daha önce vermiş olmaları gerekir. 

 Sınav süresince, öğretim elemanlarına, sorularda olabilecek baskı veya yazım hataları dışında soru 

sorulamaz. 

 Gözetmenler, gerek sınav başlamadan önce gerekse sınav süresince, bir sebep göstermeksizin, 

öğrencilerin yerlerini değiştirebilir. Gözetmenlerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. 

 Sınavını tamamlayarak sınav evrakını gözetmene teslim eden öğrenci, tekrar sırasına dönmeden 

sınav salonundan çıkacaktır. Sınavını bu şekilde bitiren öğrenci, “çantam, kitabım, montum kaldı” gibi 

isteklerde bulunarak sınav tamamen bitmeden tekrar sırasına dönemez ve sınav salonuna giremez. 

 Sıra, duvar vb. zeminler üzerindeki sınavla ilgili yazılardan ve sıra altındaki ve etrafındaki belgelerden 

sırada oturan öğrenci sorumludur. Öğrenci sınava başlamadan önce sırasını kontrol etmeli, böyle bir 

durum varsa bu yazıları silmeli ve sınav başlamadan önce gözetmeni bilgilendirmelidir. 

 Her öğrenci salonu terk edene kadar kendi kâğıdından sorumludur. Sınav süresince ve sınav 

kâğıdının teslimi sırasında her öğrenci kendi sınav kâğıdının güvenliğini sağlamalı, diğer öğrenciler 

tarafından görülmeyecek şekilde tutmalıdır. 

 Sınav salonunda görevli bulunan öğretim elemanları kopya çeken öğrencileri tutanak düzenleyerek 

sınav salonundan çıkarırlar. Bu kişiler hakkında ayrıca idari işlem yapılır.  

 Sınavı bitiren öğrencilerin koridorda beklemeleri, diğer sınav salonlarına girmeleri ve sınavı devam 

eden öğrenciler ile konuşma ve işaretleşmeleri yasaktır.  

 Sınavın içeriği ve sınav süresini dersin sorumlusu belirler. Gözetmen sınavın içeriğine karışmaz, 

sınavı yapılan dersin içeriği ile ilgili sorulara sınav süresince yanıt veremez.  

 Öğrencilerin sınav süresince konuşmaları, birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri malzeme istemeleri 

yasaktır. Gözetmenler, bu tür hareketleri kopya çekmeye veya vermeye girişim olarak değerlendirir, 

işlem yaparlar. 

Sınavlara girecek öğrenciler, yukarıda belirtilen kuralları okumuş ve anlamış kabul edilirler. Kurallara aykırı davranışlarda bulunan öğrenciler 

hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. 


