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Bu talimat, iktisadi ve idari Bilimler Faki.iltesinde okuyan ogrencilerin smavlarda uyacag1 kurallan 
belirlemek, smavlann akademik takvim ve smav programlanna uygun olarak zamaninda yap1lmas1ni 
saglamak amac1yla haz1rlanm1~t1r. 

2. KAPSAM 

Bu talimat, iktisadi ve idari Bilimler Faki.iltesinde okuyan ogrencileri ve sinav gorevlilerini kapsar. 

3. SORUMLULAR 

Ogrenciler; talimatta belirtilen esaslara uymaktan, 
Dekan; talimatm uygulanmas1 saglamaktan, 
Dekan Yard1mc1s1; koordinasyonu saglamaktan, 
Bolum Ba~kam; talimat1 uygulamaktan, 
Smav Gorevlileri; smavlann talimatta belirtilen kurallara uygun olarak yi.iri.iti.ilmesinden sorumludur. 

4. GENEL KURALLAR 

4.1 Sinavlar, akademik takvimde belirtilen si.ireler ic;:erisinde, boli.im ba~kanllklarmca hamlanan sinav 
programlannda gosterilen yer ve saatte yap1l1r. 

4.2 Ogrenci, smav programmda belirtilen zaman ve yerde smavlara girmek zorundad1r. Aksi halde 
smavlan gec;:ersiz say11ir. Ogrencinin girmeyi hak etmedigi bir smava girmesi sonucunda ald1g1 not, 
ilan edilmi~ olsa da iptal edilir. 

4.3 Smav ic;:in gerekli belgeler ve dersi veren ogretim elemanmm izin verdigi arac;:lann d1~mda 
ogrenciler, cep telefonu, kay1t fonksiyonlu geli~mi~ hesap makinesi, bilgisayar, tablet, telsiz, 
fotograf makinesi, kamera ve benzeri ileti~im, depolama, kay1t ve veri aktanm cihazlan, c;:agn 
cihaz1, kablosuz ileti~im saglayan cihazlar, kulakhk, silah, kesici alet, bilgisayar ozelligine sahip 
saat ile her turlU geli~mi~ elektronik ve mekanik cihaz ile smavlara,__giremez. Yasak olarak 
belirtilen bu cihazlarla smava girdigi tes'pit edilen ogrenci smav salonundan c;:1kart1larak smav1 
gec;:ersiz say11ir ve o smavdan s1f1r not alm1~ say11ir. Ogretim elemanlan izin vermedigi si.irece, 
ogrencinin kitap, defter, ders notu, sozli.ik, dergi vb. ile smava girmesine izin verilmez. Aynca, bu 
ogrenciler hakkmda disiplin hi.iki.imleri uygulanir. 

4.4 Cevap kag1din1 teslim eden ogrenci beklemeden ve sessizce smav salonunu terk etmelidir. 
Ogrencilerin salon, koridor, fuaye gibi yerlerde beklemesine izin verilmez. 

4.5 Cevap kag1d1ni karalayan, y1rtan, saklayarak vermeyen ogrencinin sinav1 gec;:ersiz say1l1r ve 
hakkmda disiplin soru~turmas1 ac;:11ir. 

4.6 Smav di.izenini bozacak davrani~larda bulunan, her ti.irli.i smav, uygulama, laboratuvar, atolye, ev 
odevi, yany1I ic;:i veya yil ic;:i proje ve benzeri diger c;:all~malarda; kopya c;:eken, kopya c;:ekme 
giri~iminde bulunan, kopya veren, kopya c;:ekilmesine yard1m eden, ba~kasmm yerine smava giren, 
yerine ba~kas1ni sinava sokan ogrenciler salondan c;:1kartil1r ve smav1 gecersiz say1larak, o smav ya 
da cahsmadan "s1f1r" not alm1s say1hr. Aynca, smav veya uygulamalarda ilgili evrakm 
incelenmesinden kopya c;:ektigi sonradan anla~1lan bir ogrenci, o smav ya da c;:all~madan s1f1r not 
alm1~ say11ir. Aynca bu 6gr2nci ler hakkmda disiplin hi.iki.imleri uygulanir. 

4.7 Smav si.iresince ogrencilerin yanlannda su, ~ekerleme vb. bulundurmalanna izin verilecektir. 
4.8 Smav esnasmda ogrencilerin birbirleri ile konu~masma, kalem, silgi, hesap makinesi vb. ~eyleri 

allp vermelerine, yerlerinden kalkmalanna, arkaya donmelerine, kag1dm1 ba~kalan gorecek 
~ekilde tutmalanna musaade edilmez. 

4.9 Sagllk problemi d1~mda, her ne sebeple olursa olsun, smav salonundan c;:1kan ogrenci tekrar smav 
salonuna ahnmaz. 

4.10 Sorulara verilen cevaplarm herhangi bir yere yaz1larak smav salonundan d1~an c;:1kanlmasma izin 
verilmez. Bu kurala uymayan ogrencilerin smavlan gecersiz say1hr. 
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4.11 Ogrenciler smavlara, i~inde bulunulan akademik y1I i~in duzenlenmi~ ge~erli ogrenci kimlik 

kart1 ile girmek zorundad1r. Kimlik kart1 olmayan ogrenciler, Ogrenci i~leri Daire Ba~kanligindan 
alacaklan o y1I it;in duzenlenmi~ ge<;ici ogrenci belgesi veya e-Devlet Sistemi uzerinden 
alacaklan ogrenci belgeleriyle birlikte, nufus kimlik kart1 veya surucu belgesi ya da ge<;erli 
pasaportla da smavlara girebilirler. 
Ogrenci kimlik kart1 ve ozel kimlik belgesinde bulunan fotograf1 kendisine ait olmayan veya ~uphe 
uyand1ranlar kesinlikle smava ahnmaz. Aynca istenmesi durumunda ogrenci ozel kimlik belgesi 
olarak pasaport, nufus cuzdani, surucu belgesi gibi ikinci bir kimlik belgesi gostermelidir. 
Smav s1rasmda her ne ~ekilde olursa olsun, smavm genel duzenini bozan ogrenciler, smav 
salonundan ~1kanhr ve o smavdan s1fir not alm1~ say1hrlar. 

4.12 Sinava get; gelen ogrenciye ek bir sure verilmez. 
4.13 Sinav ba~lad1ktan 15 dakika sonra sinava girmek isteyen ogrenciler salona ahnmaz. 
4.14 Sinav yoklama t;izelgesi imzalanana kadar hit;bir ogrenci salondan c1kanlmaz. 
4.15 Ogrenciler sinavdan once giri~ salonunda ve kantinde bulunan LCD televizyonlardan ilan edilen 

yerde ve s1rada sinava girmek zorundad1r. Ba~ka bir salonda veya kendi salonunda farkl1 bir s1ra 
numarasina oturarak sinava giren ogrencinin smav1 gecersiz say1hr ve o smavdan "s1f1r" not 
alm1s say1hr. 

4.16 Sinav listelerinde ad1 yer almayan ogrenciler hit;bir ~ekilde smava ahnmaz. 
4.17 Smavm ge~erliligi ve smav duzeni ile ilgili Karadeniz Teknik Oniversitesi On Lisans ve Lisans 

Egitim Ogretim Yonetmeliginin 21. maddesinde yer alan hukumler uygulamr. Bu hukumler 
a~ag1daki ~ekilde s1ralanm1~t1r: 

(1) Ogrenci, sinav programinda belirtilen zaman ve yerde sinavlara girmek zorundad1r. Aksi 
ha Ide sinavlan get;ersiz say11ir. Ogrencinin girmeyi hak etmedigi bir sinava girmesi sonucunda 
ald1g1 not, ilan edilmi~ olsa da iptal edilir. 
(2) Her tUrlu sinav, uygulama, laboratuvar, atolye, ev odevi, yany1I it;i veya yil it;i proje ve 
benzeri diger t;ali~malarda; her ne ~ekilde olursa olsun kopya t;eken, intihal yapan, bunlara 
te~ebbus eden, yapanlara yard1m eden veya ilgili evrakin incelenmesinden kopya t;ektigi, 
inti ha I yapt1g1 sonradan anla~1lan bir ogrenci, o sinav ya da t;ali~madan s1f1r not alm1~ say1l1r. 
(3) Sinav it;in gerekli belgeler ve dersi veren ogretim elemaninin izin verdigi arat;lann d1~1nda, 
kay1t fonksiyonlu hesap makinesi, cep te lefonu, bilgisayar, tablet, tels iz, kamera ve benzeri 
ileti~im, depolama, kay1t ve veri aktanm' cihazlan ile sinava girmek yasakt1r. Yasak olarak 
belirtilen bu cihazlarla sinava girdigi tespit edilen ogrencinin sinav1 ge<;ersiz kabul edilir ve o 
sinavdan s1f1r not alm1~ say1l1r. 
(4) 6grenciler sinavlara, it;inde bulunulan akademik vii it;in duzenlenmi~ get;erli ogrenci kimlik 
kart1 ile girmek zorundad1r. Kimlik kart1 olmayan ogrenciler, Ogrenci i~leri Daire 
Ba~kanligindan alacaklan o yil it;in duzenlenmi~ ge<;ici ogrenci belgesi veya e-Devlet Sistemi 
uzerinden alacaklan ogrenci belgeleriyle birlikte, nufus kimlik kart1 veya surucu belgesi ya da 
pasaportla da sinavlara girebilirler. 
(5) Sinav s1ras1nda her ne ~ekilde olursa olsun, sinavin genel duzenini bozan, ilgili kurullar 
tarafindan ilan edilen sinav kurallanna uymayan ogrenciler it;in tutanak duzenlenerek sinav 
salonundan t;1kanlir . Bu durumdaki ogrenciler, o sinavdan s1f1r not alm1~ sayil1rlar. 
(6) Bu maddede belirtilen hallerde ilgili ogrenciler hakkinda, aynca 18/8/2012 tarihli ve 28388 
say1li Resml Gazete'de yay1mlanan Yuksekogretim Kurumlan Ogrenci Disiplin Yonetmeligi 
hukumleri uygulanir. 
(7) Bir yanyil veya iki yanyil sure ile Yuksekogretim Kurumundan uzakla~t1rma disiplin cezas1 
alan ogrenci, cezali oldugu yany1I veya donemlere ili~kin ara sinav, ara sinav yerine ge<;en 
diger sinavlar, yanyil sonu, butunleme ve mezuniyet sinavlanna giremez. 
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5.1 Sinav sureleri, sinav ba~lamadan once salon gorevlileri tarafindan sozlu olarak duyurulacak 
ve soru kag1tlarinda belirtilecektir. 

5.2 Stnavtn test, klasik, bo~luk doldurmal1, k1sa soru-cevap, karma, yanll~tn dogruyu gotUrmesi 
veya daha farkl1 bir metotla yap1lmasina dersin sorumlusu karar verir. 

5.3 Test sinavlan i<;:in ozel olarak bastmlan optik kag1tlar kullanillr. Optik kag1t uzerine yaz1lacak 
ve yapllacak her tUrlU i~aretleme i<;:in kursun kalem kullan11ir. 

5.4 Stnav ba~lamadan size verilen soru kag1dtn1 kontrol ediniz. Tam okunamayan, bozuk veya 
eksik basilan soru kag1d1 i<;:in salon gorevlisine ba~vurunuz. 

5.5 Yanli~ oldugu veya cevab1 bulunmad1gin1 du~undugunuz sorularla ilgili salon gorevlileri ile 
tart1~mayin1z. Boyle durumlarda her soruyu cevapland1rmaya <;:al1~tn ve dogru kabul ettiginiz 
cevab1 i~aretleyiniz . 

5.6 Stnav suresince gorevlilerle konu~ulmaz, soru sorulmaz. 
5.7 Test sinavlannda cevap kag1dtnda her soru i<;:in bir se<;:enek i~aretlenmelidir. ~ift veya daha 

fazla i~aretlenen cevaplar yanli~ olarak degerlendirilir. 
5.8 Ogrenciler sinav s1rastnda gorevlilerin her tUrlu uyanlanna uymak zorundad1r. Stnav 

gorevlileri gerektiginde ogrencinin yerini degi~tirebilir . 

5.9 Cevap kag1dtna adtn1 soyadtn1, ogrenci numaras1ni ve grubunu yazmayan, hatal1 yazan veya 
ba~ka bir numara kodlayan ogrencilerin smavlari gecersiz say1hr. 

5.10 Gorme engelli ogrenciler diger ogrencilerden ayn olarak yard1mc11i bir odada sinava alin1r. Bu 
ogrencilere bir yard1mc1 verilir ve cevaplama suresi diger ogrencilere verilen sureden 30 
dakika daha fazla olur. 

5.11 Ellerini kullanamayan bedensel engelli ogrenci ayn bir salonda sinava altn1r ve kendisine bir 
yard1mc1 verilir. 

5.12 Stnava giren bedensel engelli ogrencilerin tuvalete <;:1kmalanna gorevli e~liginde izin verilir. 
5.13 Bacak veya ayaklannda engeli bulunan ogrenciler ile epileptik ozellikleri bulunan, 

bobreklerinden rahats1z olan vb. ogrenciler diger engelsiz ogrencilerle birlikte sinava altn1r. 
5.14 Herhangi bir kaza nedeniyle el, kol, bacak veya ayaklan al<;:1da bulunan ogrencilerin ge<;:ici bu 

durumlan dikkate altnarak, yard1mc1l1 odada sinava altn1r. 
5.15 Test sinav1 bitiminde, sinav gorevlilerinin cevap kag1tlann1 toplayana kadar yerinizden 

kalkmay1mz. 

~~\£ 
Prof. Dr. Metij ERBER 

Dekan 


