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1. GENEL KURALLAR

1.1 Sınavlar, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, bölüm başkanlıklarınca hazırlanan

sınav programlarında gösterilen yer ve saatte yapılır. 

1.2 Öğrenciler sınavlara cep telefonu, çağrı cihazı, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar, kulaklık, 

telsiz, çağrı cihazı, silah, kesici alet, gelişmiş elektronik hesap makineleri, fotoğraf makinesi, 

kayıt cihazı ile her türlü gelişmiş elektronik ve mekanik cihaz ile giremez. Bu şekilde sınava 

giren öğrencinin sınav başladıktan sonra belirlenmesi durumunda, öğrenci salondan 

çıkartılır. Ayrıca, yanında kitap, defter, ders notu, sözlük, dergi ve benzeri yayın bulunan 

öğrenciler salonlara alınmaz. 

1.3 Cevap kağıdını teslim eden öğrenci beklemeden ve sessizce sınav salonunu terk etmelidir. 

Öğrencilerin salon, koridor, fuaye gibi yerlerde beklemesine izin verilmez. 

1.4 Cevap kağıdını karalayan, yırtan, saklayarak vermeyen öğrencinin sınavın geçersiz sayılır ve 

hakkında disiplin soruşturması açılır. 

1.5 Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunan, sınavda kopya çeken, kopya çekmeye 

teşebbüs eden, kopya veren, başkalarına yardım eden, başkasının yerine sınava giren, 

yerine başkasını sınava sokan öğrenciler salondan çıkartılır ve sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca, 

test sınavlarında ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. 

Bu eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılır. 

1.6 Öğrenciler sınav süresince sigara, puro, pipo vb. içemez, sakız çiğneyemez. 

1.7 Sınav süresince öğrencilerin yanlarında su, şekerleme vb. bulundurmalarına izin verilecektir. 

1.8 Sınav esnasında öğrencilerin birbirleri ile konuşmasına, kalem, silgi, hesap makinesi vb. 

şeyleri alıp vermelerine, yerlerinden kalkmalarına, arkaya dönmelerine, kağıdını başkaları 

görecek şekilde tutmalarına müsaade edilmez. 

1.9 Sağlık problemi dışında, her ne sebeple olursa olsun, sınav salonundan çıkan öğrenci tekrar 

sınav salonuna alınmaz. 

1.10 Sorulara verilen cevapların herhangi bir yere yazılarak sınav salonundan dışarı çıkarılmasına 

izin verilmez. Bu kurala uymayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. 

1.11 Sınava girecek öğrenci yanında fotoğraflı öğrenci kimlik belgesini bulundurmak zorundadır. 

Öğrenci kimlik kartı ve özel kimlik belgesinde bulunan fotoğrafı kendisine ait olmayan veya 

şüphe uyandıranlar kesinlikle sınava alınmaz. Ayrıca istenmesi durumunda öğrenci özel 

kimlik belgesi olarak pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet gibi ikinci bir kimlik belgesi 

göstermelidir. 

1.12 Sınava geç gelen öğrenciye ek bir süre verilmez. 

1.13 Sınav başladıktan 15 dakika sonra sınava girmek isteyen öğrenciler salona alınmaz. 

1.14 Sınav yoklama çizelgesi imzalanana kadar hiçbir öğrenci salondan çıkarılmaz. 

1.15 Öğrenciler sınavdan önce giriş salonunda ve kantinde bulunan LCD televizyonlardan ilan 

edilen yerde sınava girmek zorundadır. Başka bir salonda sınava giren öğrencinin sınavı 

geçersiz sayılır. 

1.16 Sınav listelerinde adı yer almayan öğrenciler hiçbir şekilde sınava alınmaz. 

HAZIRLAYANLAR
Prof. Dr. Seyfettin ARTAN
 Dekan Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üye.Ezgi Baday YILDIZ
 Dekan Yardımcısı 

Şükrü AKYAZI 
Fakülte Sekreteri 

ONAYLAYAN 

Prof. Dr. Metin BERBER 

Dekan 



ÖĞRENCİLERİN SINAVLARDA 

UYACAĞI KURALLAR 

Talimat Numarası İİBF.TLM.01 

Yayın Tarihi 01.10.2014 

Sayfa Numarası 2/2 

Revizyon Numaras1 1 

2. DİĞER HUSULAR

2.1 Sınav süreleri, sınav başlamadan önce salon görevlileri tarafından sözlü olarak

duyurulacak ve soru kağıtlarında belirtilecektir.   

2.2 Sınavın test, klasik, boşluk doldurmalı, kısa soru-cevap, karma, yanlışın doğruyu 

götürmesi veya daha farklı bir metotla yapılmasına dersin sorumlusu karar verir. Sınav 

yöntemi önceden öğrencilere duyurulur. 

2.3 Test sınavları için özel olarak bastırılan optik kağıtlar kullanılır. Optik kağıt üzerine 

yazılacak ve yapılacak her türlü işaretleme için kurşun kalem kullanılır. 

2.4 Sınav başlamadan size verilen soru kağıdını kontrol ediniz. Tam okunamayan, bozuk 

veya eksik basılan soru kağıdı için salon görevlisine başvurunuz. 

2.5 Yanlış olduğu veya cevabı bulunmadığını düşündüğünüz sorularla ilgili salon görevlileri 

ile tartışmayınız. Böyle durumlarda her soruyu cevaplandırmaya çalışın ve doğru kabul 

ettiğiniz cevabı işaretleyiniz. 

2.6 Sınav süresince görevlilerle konuşulmaz, soru sorulmaz. 

2.7 Test sınavlarında cevap kağıdında her soru için bir seçenek işaretlenmelidir. Çift veya 

daha fazla işaretlenen cevaplar yanlış olarak değerlendirilir. 

2.8 Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Sınav 

görevlileri gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirebilir. 

2.9 Cevap kağıdına adını soyadını, öğrenci numarasını ve grubunu yazmayan, hatalı yazan 

veya başka bir numara kodlayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. 

2.10 Görme engelli öğrenciler diğer öğrencilerden ayrı olarak yardımcılı bir odada sınava 

alınır. Bu öğrencilere bir yardımcı verilir ve cevaplama süresi diğer öğrencilere verilen 

süreden 30 dakika daha fazla olur. 

2.11 Ellerini kullanamayan bedensel engelli öğrenci ayrı bir salonda sınava alınır ve kendisine 

bir yardımcı verilir. 

2.12 Sınava giren bedensel engelli öğrencilerin tuvalete çıkmalarına görevli eşliğinde izin 

verilir. 

2.13 Bacak veya ayaklarında engeli bulunan öğrenciler ile epileptik özellikleri bulunan, 

böbreklerinden rahatsız olan vb. öğrenciler diğer engelsiz öğrencilerle birlikte sınava 

alınır. 

2.14 Herhangi bir kaza nedeniyle el, kol, bacak veya ayakları alçıda bulunan öğrencilerin 

geçici bu durumları dikkate alınarak, yardımcılı odada sınava alınır. 

2.15 Test sınavı bitiminde, sınav görevlilerinin cevap kağıtlarını toplayana kadar yerinizden 

kalkmayınız. 
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