SINAV KURALLARI ve BAZI DİSİPLİN CEZALARI
✓ Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır.
Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava
girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.
✓ Sınavlarda; her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden,
yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan
anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır.
✓ Sınav için gerekli belgeler ve dersi veren öğretim elemanının izin verdiği araçların
dışında, kayıt fonksiyonlu hesap makinesi, cep telefonu, akıllık bileklik, bilgisayar,
tablet, telsiz, kamera ve benzeri iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarım cihazları
ile sınava girmek yasaktır. Yasak olarak belirtilen bu cihazlarla sınava girdiği tespit
edilen öğrencinin sınavı geçersiz kabul edilir ve o sınavdan sıfır not almış sayılır.
✓ Öğrenciler sınavlara, içinde bulunulan akademik yıl için düzenlenmiş geçerli öğrenci
kimlik kartı ile girmek zorundadır. Kimlik kartı olmayan öğrenciler, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığından alacakları o yıl için düzenlenmiş geçici öğrenci belgesi veya
e-Devlet Sistemi üzerinden alacakları öğrenci belgeleriyle birlikte, nüfus kimlik
kartı veya sürücü belgesi ya da pasaportla da sınavlara girebilirler.
✓ Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun, sınavın genel düzenini bozan (izin
verilmedikçe hesap makinesi ile sınava giren, cep telefonu ile sınava giren, sınavda
cep telefonu çalan, cep telefonu ile resim çeken veya kayıt yapan, başka salonda
sınava giren, yerinin değiştirilmesinde direnen, cevap kağıdını veya soru kağıdını
vermeyen veya yırtan, vb.) ve ilgili kurullar tarafından ilan edilen sınav kurallarına
uymayan öğrenciler için tutanak düzenlenerek sınav salonundan çıkarılır. Bu
durumdaki öğrenciler, o sınavdan sıfır not almış sayılırlar.
✓ Sınav salonlarına dersle ilgili veya ilgisiz kitap, ders notu vb. bir materyalle
girilemez.
✓ Burada belirletilen kurallara uymayan öğrenciler hakkında ayrıca, 18/8/2012 tarihli
ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
✓ Bir yarıyıl veya iki yarıyıl süre ile Yükseköğretim Kurumundan uzaklaştırma disiplin
cezası alan öğrenci, cezalı olduğu yarıyıl veya dönemlere ilişkin ara sınav, ara sınav
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yerine geçen diğer sınavlar, yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınavlarına
giremez.
✓ Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmenin cezası “Kınama” dır.
✓ Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmenin cezası yükseköğretim kurumundan 1
yarıyıl uzaklaştırmadır.
✓ Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan
çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının
yerine sınava girmenin cezası yükseköğretim kurumundan 2
yarıyıl
uzaklaştırmadır.
✓ Diğer disiplin cezaları için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğini
inceleyiniz.
✓ Alacak olduğunuz disiplin cezasının sicilinize işleneceğini ve gelecekte mesleğe
girişinizde sizi olumsuz olarak etkileyebileceğini unutmayınız.
✓ İlan edilen sınav saatinden itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınava giriş yapılabilir.
15 dakika geçtikten sonra sınıva giris yapılamaz. İlk 15 dakika içerisinde imza atmış
olsanız dahi sınıftan çıkış yapamazsınız.
✓ Sınav evraklarında kimlik bilgilerinizi yazmak için tükenmez kalem kullanmalısınız.
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DİKKAT
SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Öğrenci Belgesi

Öğrenci kimlik kartı

veya

Öğrenci kimliği yanında bulunmayıp E-devlet üzerinden öğrenci belgesi ile sınava giriş yapmak isteyen öğrencilierimiz
yanında ayrıca Kimlik Kartı, Pasaport, Sürücü Belgesinden herhangi birini ibraz etmek zorundadır.
E-Devlet Öğrenci Belgesi

Sürücü Belgesi

Pasaport

Kimlik Kartı

ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAV SALONUNA AŞAĞIDAKİLERDEN
HERHANGİ BİRİ İLE GİRİŞ YAPMALARI YASAKTIR!

Cep Telefonu, çağrı cihazı,
telsiz

Akıllı saat, akıllı bileklik

Bilgisayar

Kulaklık, kablosuz kulaklık,
bluetooth özellikli cihazlar

Tablet

Ders notu, ders kitabı

