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SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 
 

 
1. Sınav başlamadan önce sınavda ihtiyaç duyabileceğiniz kalem, silgi, cetvel, hesap makinesi, tablolar vb. araç ve 

gereçleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin ortak kullanımı yasaktır.  

2. Öğretim üyesinin, sınavlarda öğrencilerin kullanımına izin verdiği materyaller (kitap, not, hesap makinesi, tablo vs.) 

sadece bir öğrenci tarafından kullanılabilir, paylaşılamaz. Bu materyallerin üzerine öğrenci ismi yazılmış olmalıdır.  

3. Sınavlarda imzalar için siyah veya mavi tükenmez kalem kullanılması gerekmektedir.   

4. Öğrenciler sınavlarda öğrenci kimlik kartlarını sınav süresi boyunca sıralarının üzerinde görünür bir biçimde tutmak 

zorunladır. Öğrenci kimlik kartı olmadan sınava girilemez. 

5. Her öğrenci, eğer belirtildiyse, belirtilen salonda ve sırada sınava girmelidir. 

6. Sınav salonundan sorumlu olan gözetmen, gerek sınav başlamadan gerekse sınav süresince, bir sebep göstermeksizin, 

istediği öğrencinin veya öğrencilerin yerini değiştirebilir.  

7. Sınavların ilk 15 dakikasında sınav salonu terkedilemez. Sınavların ilk 15 dakikası içinde geç gelenler, sınava alınabilir.  

8. Soruların dağıtılması anında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılır. O nedenle öğrencilerin sınava girip 

girmemek konusundaki kesin kararlarını daha önce vermiş olmaları gerekir. Soruları gördükten sonra, sınav 

tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan çıkmak mümkün değildir.  

9. Sınav başladıktan sonra sınav salonundan geçici olarak çıkmak yasaktır. Zorunlu sebepler durumunda izin verip 

vermemek tamamıyla gözetmenlerin takdirindedir.  

10. Sınav süresince cep telefonlarının açık tutulması ve görünür bir yerde bulundurulması yasaktır. Cep telefonları, 

hesap makinesi, elektronik sözlük vb. olarak kullanılamaz.  

11.  Öğrenciler, sıraların üzerinde bulunabilecek olası yazıları temizlemek ve sıra üzerlerinde veya altındaki materyalleri 

uzaklaştırmaktan sorumludur (açık düzen sınavlar hariç). 

12. Sınav süresince, su içilebilir fakat katı yiyeceklerin yenmesi yasaktır. 

13. Sınav salonunda görevli bulunan öğretim elemanları sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını 

uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce 

terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencileri de tutanak düzenleyerek sınav 

salonundan çıkarabilirler ve bu kişiler hakkında ayrıca idari işlem yapılır. 

14. Sınavlarda kopya çekilmesine veya her ne şekilde olursa olsun kopya girişiminde bulunulmasına izin verilmez. 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin M bendi “sınavlarda kopya yapmak 

veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek” suçunu “yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için 

uzaklaştırma” cezasıyla cezalandırmaktadır.   

15. Sınav süresince öğrencilerin, düzgün oturmaları ve çevreye bakmamaları gerekir. Sınav salonunda bulunan 

gözetmenler bu konuda öğrenciyi uyarabilirler. Uyarılar dikkate alınmadığında kopya işlemi yapılır. 

16. Sınav salonunda görevli bulunan öğretim elemanları kopya çeken öğrencileri tutanak düzenleyerek sınav salonundan 

çıkarırlar. Bu kişiler hakkında ayrıca idari işlem yapılır. 

 

Öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz. 

 


