
 

SINAV UYGULAMA ĠLKELERĠ 

Edebiyat Fakültesinde 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: 

1. Her dersin sınav sorumlusu, ilgili öğretim üyesi/elemanı olup sınav saatinde sınavı 

başlatmak üzere salon/salonlarda bulunmaları sorumluluk gereğidir. Sınav süresince 

ihtiyaç hâlinde sınav görevlilerinin kendileri ile iletişime geçebilmeleri için sınav 

alanında bulunmaları mecburidir. Sınav sorumlusu, sınavların güven içinde 

başlatılmasından ve yürütülmesinden sorumludur. 

2. Sınav öncesi, gözetmenler, sınav esnasında kullanılacak evrakları (cevap kâğıdı, 

varsa sınava ait diğer evraklar) sınav saatinden en az 15 dakika önce teslim almış 

olmalıdır. Sınav başlamadan 10 dakika önce görevliler sınıfta hazır bulunmalı, 

öğrencileri sınav salonuna yerleştirmeli ve sınavda öğrencinin uyacağı kuralları 

açıklamalıdır. 

3. Gözetmenler, sınav başlamadan önce öğrencilerin kimlik kontrolünü yapar. İlgili 

dersle ilişiği olmayan veya ders listesinde ismi bulunmayan kişilerin salona alınmasını 

önler. Sınav soru ve varsa cevap kâğıtlarını her öğrenciye teker teker dağıtır. 

 4. Gözetmenler, sınava giren öğrencinin sınav tutanağına imza atan kişiyle aynı 

olduğunu denetlemekle yükümlüdür. Kimliği olmayan öğrenci sınava alınmaz. 

5. Sınavın başlangıç ve bitiş süreleri öğrencilerin görebileceği şekilde sınıf tahtasına 

yazılır; sınavın bitişi, 10 dakika kala öğrencilere duyurulur. 

6. Sınav sonunda gözetmenler sınav kâğıtlarını sayar, tutanakta sınava giren kişi 

sayısıyla teslim edilen sınav kâğıdı sayısının aynı olduğunu onaylar; sınav tutanağını 

imzalar ve bütün sınav malzemelerini dersin sorumlusuna teslim eder. 

7. Sınavın içeriği ve sınav süresini dersin sorumlusu belirler. Gözetmen sınavın 

içeriğine karışmaz, sınavı yapılan dersin içeriği ile ilgili sorulara sınav süresince yanıt 

veremez.  

8. Sınav esnasında gözetmenlerin kendi aralarında sohbet etmesi, cep telefonu ile 

görüşmesi, sınav salonundan ayrılması yasaktır. 



ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE 

Öğrencilerin Sınav Esnasında Uyması Gereken Kurallar 

1. Sınava gelirken öğrencilerin yanlarında mutlaka Karadeniz Teknik 

Üniversitesi öğrenci kimlik belgesini bulundurmaları gerekmektedir. Sınav 

sorumluları kimlik kontrolü yapar ve sınav bitimine kadar kimliklerin masa üzerinde 

bulunmasını isteyebilir.  

2. Öğrenciler sınav başlamadan önce sınav salonunda bulunmalıdır. İlgili dersin 

sorumlusu veya görevli gözetmenler tarafında belirtilen oturma düzenine uygun olarak 

yerlerini almalıdır. Sınav görevlileri, hiçbir açıklama yapmaksızın öğrencilerin 

yerlerini değiştirebilecekleri gibi, sınavın düzenli bir şekilde devam edebilmesi için 

gerekli tedbirleri almakla yetkilidirler. 

3. Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakikayı takiben salona gelen öğrenciler sınava 

giremez. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde sınav salonundan ayrılmak 

yasaktır. Sınava geç kalan öğrencilere ek süre tanınmaz ve sınavdan ilk çıkan 

öğrencinin ardından sınava yeni öğrenci alınamaz.  

4. Öğrenciler, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden 

sınavdan çıkamaz. Kâğıdını verip salondan çıkan öğrenci yeniden sınava katılamaz. 

5. Sınav süresince, öğrenciler sınav görevlilerinin tüm talimatlarına uyar, sınav 

sorumlusu ve gözetmenine karşı saygılı davranır. 

6. Sınav süresince cep telefonu kapalı ve masa üzerinden uzak bir konumda tutulmalı 

ve hiçbir surette kullanılmamalıdır. Cep telefonunun açık olduğunun tespiti halinde 

kopya teşebbüsü sayılır ve gerekli işlem yapılır. 

7. Her öğrenci, sınava girdiği salonda oturmuş olduğu sıra ve çevresinde kopya 

sayılabilecek herhangi bir bilgi, yazı ve/veya belgenin varlığından şahsen sorumlu 

olup böyle bir durum varsa sınav gözetmenini haberdar etmek ve gerekirse yerinin 

değiştirilmesini talep etmek durumundadır. Aksi hâlde bu bilgi ve belgelerin kendisine 

ait olduğu kabul edilir.  

8. Sınav süresince öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, herhangi bir alış verişte 

bulunmaları, kopya çekmeleri, çektirmeleri veya bunlara teşebbüs etmeleri yasaktır.  

9. Sınav esnasında öğrenci/öğrencilerin somut kopya durumunun tespiti hâlinde, sınav 

sorumluları, bunu sınav tutanağında zapta alır. Tutanak, işlem yapılmak üzere Bölüm 



Başkanlığına iletilir. Kopya çekildiği veya buna teşebbüs edildiği saptandığı takdirde 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kuralları uygulanır. 

Sınav Düzeninin Aksatılması Hâlinde Disiplin Cezası Gerektiren Durumlar       

    1. 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 tutanak 

düzenleyerek sınav salonundan çıkarabilirler. Bu öğrenciler hakkında ayrıca idari 

işlem yapılır. 

 

 2. 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 çekmek veya 

çektirmek veya bunlara teşebbüs etmek” suçunu “yükseköğretim kurumundan 

bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma” cezasıyla cezalandırmaktadır. 

 3. Sınav salonunda bulunan gözetmenler, kopya konusunda şüpheye düşmeleri 

durumunda, kopya çeken, kopya çekmeye girişen ya da kopya veren öğrenciler 

hakkında isimlerini belirterek tutanak düzenledikten sonra bu tutanağı imzalayıp 

Bölüm başkanlığına ve dersin öğretim üyesine iletirler. 

4 Kopya çekildiği, sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında anlaşılmış ise, ilgili 

öğretim üyesi bir tutanak düzenleyerek Bölüm Başkanlığına bildirimde bulunur. 

Bu durumda öğretim üyesinin tutanağı ve görevlendirilen soruşturmacının 

raporlarına dayanılarak kopya çeken öğrencilere FF notu veya sıfır (eski yönetmeliğe 

tabi olanlar) verilir ve disiplin soruşturması açılır. 

 

 


