
 

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

1. Öğrenciler, sınavlara ilan edilen salonlarda girmek zorundadırlar.  

2. Öğrenci kimlik kartları, sınav süresi boyunca masaların üzerinde bulundurulacaktır. Kimlik kartı 

yanında bulunmayan öğrenci sınav başlamadan önce bu durumu sınav gözetmenine 

bildirmelidir. 

3. Soru ve cevap kâğıtlarında doldurulması gereken alanların doğru ve eksiksiz bir biçimde 

tükenmez kalem ile doldurulması gerekmektedir. 

4. Öğrenciler sınava gireceği sıraların altında ve üstünde kitap, defter, ders notu vb. araçlar 

bulunduramaz.  

5. Sıraların üzerindeki karalamalar var ise o sırada sınava giren öğrenciler sorumludur varsa sınav 

başlamadan önce bu durumu sınav gözetmenine bildirmelidir. 

6. Sınava cep telefonu ile girilemez varsa telefonlar kapalı bir konumda sınav sonunda teslim 

edilmek kaydıyla sınav gözetmenine teslim edilir. Çağrı cihazı, telsiz vb. araçlarla; cep 

bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; aksi belirtilmedikçe müsvedde kâğıt, 

defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. araçlar sınavda kesinlikle 

kullanılmayacaktır.  

7. Sınav esnasında, öğrencilerin birbirleriyle kalem, silgi, hesap makinesi vb. alışverişi yapamazlar. 

8. Sınav kâğıtlarını alan öğrenci, soruların eksik olup olmadığını, basım hatalarının bulunup 

bulunmadığını kontrol etmelidir. Varsa bu durumu sınav gözetmenine bildirmelidir. 

9. Sınav Yoklama Çizelgesini tükenmez kalem ile imzalamaktan öğrenciler sorumludur. Sınava 

giren öğrenciler yoklama çizelgesi imzalanana kadar sınav salonunu terk etmeyeceklerdir. 

Sınav salonundan çıkan öğrenci, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna 

alınmayacaktır. 

10. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde, soru ve cevap kâğıtları gözetmene ulaşıncaya kadar 

öğrenciler yerlerinden kalkmayacaklardır. Gözetmen sınav salonunu terk edene kadar sınav 

kuralları geçerli sayılacaktır. 

11. Sınavın ilk 15 dakikası ve son 5 dakikasında öğrenciler sınavdan çıkamazlar.  

12. Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar koridorlarda toplanamazlar ve 

koridoru terk edene kadar sınav soruları ile ilgili sözlü yorum yapamazlar. 

13. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkan, başkasının yerine sınava giren, kopya veren, 

kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri sınav tutanaklarına haber verilmeksizin 

yazılacak ve Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 

uygulanacaktır.   

14. Kopya teşebbüsünde sorumluluk tamamen öğrenciye aittir, sınav gözetmeni uyarmak zorunda 

değildir. Öğrenci kendisini zan altında bırakacak bir durum yaşarsa bu durumu sınav 

gözetmenine bildirmelidir. 

15. Sınav salonlarında görev yapan sınav gözetmenleri, sınavın sorunsuz bir şekilde 

yürütülmesinden sorumludur ve bu konuda yetkilidir. Gözetmenler gerekli gördüğü 

durumlarda öğrencilerin yerlerini değiştirebilir veya sınav düzenini bozan öğrencileri sınav 

salonundan çıkarabilir. 

16. Sınav sırasında, öğrenciler gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. 

17. Yukarıda belirtilen kurallara aykırı davranışta bulunanların bilgisi gözetmen tarafından, 

öğrenciye haber verilmeksizin sınav tutanağına yazılacak ve Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır. 

18. Sınava girecek öğrenciler yukarıda belirtilen kuralları okumuş ve anlamış kabul edilirler. 

 


