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SINAV YÖNETMELİK ve YÖNERGESİNDE BELİRTİLEN KURALLAR 

ÇERÇEVESİNDE SINAVLARDA UYULACAK ESASLAR 

 

1. Öğrenciler sınavlara giriş-çıkış saatlerine mutlaka uymak zorundadır. Sınavlara ilk 15 

dakikadan sonra gelenler giremez. Sınavın ilk 15 dakikası ve son 10 dakikası içinde öğrenciler 

sınav salonundan dışarı çıkamaz. 

2. Öğrenciler, sınavlara belirtilen sınıflarda girmek zorundadır. Başka sınıfta sınava giren 

öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. 

3. Öğrenciler, su dışında yiyecek ve içecekle sınava giremez. 

4. Öğrenci kimlik belgesi veya nüfus cüzdanı yanında bulunmayan öğrenciler sınava 

alınmazlar, öğrenci kimlik belgesi veya nüfus cüzdanı olmadan sınava giren öğrencilerin 

bulundukları salon başkanı ve gözetmenler tarafından durumu tutanakla tespit edilir. 

Öğrenciler, öğrenci kimlik belgelerini veya nüfus cüzdanlarını sınav başlamadan önce sıranın 

üzerine koymalıdır. Kimlikler sınav süresince gözetmenin görebileceği bir yerde durmalıdır. 

5. Öğrenciler cep telefonlarını basit hesap makinesi hariç her türlü elektronik cihazlarını ve 

çantalarını sınav sırasında yanlarında bulunduramaz. Sınav salonuna cep telefonu ile gelen 

öğrenciler, sınav başlamadan önce yanlarındaki cep telefonlarını gözetmenin göstereceği bir 

yere bırakmalıdır. Bırakılan cep telefonları ile ilgili sorumluluk tamamen öğrencinin kendisine 

aittir. Telefonların kapalı olması ya da sadece sessiz moda alınmış olması gibi durumların tespit 

edilmesi halinde gözetmenler kopya muamelesi yaparak tutanak tutar ve öğrenci hakkında 

disiplin soruşturması açılır. 

6. Sınav esnasında sıraların gözünde ve öğrencilerin ulaşabilecekleri yerlerde dersle ilgili ders 

notu, kitap, defter, v.b. gibi dersle ilgili kaynakların bulundurulması yasaktır. 

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 gözetmeninden yerinin değiştirilmesini talep etmelidir. Aksi halde bunların 

kendisinden kaynaklanmadığı iddiası dinlenmeyecektir. 

8. Sınav esnasında başka öğrencinin kağıdına bakmak, konuşmak, izin almaksızın silgi, kalem, 

vb. alışverişi yapmak yasaktır. 

9. Öğrenciler sınav süresince tuvalet vb. nedenlerle dışarı çıkmak için izin isteyemez. Hastalık 

ve benzeri nedenleri sağlık raporu ile belgelendiren öğrenciler bu kuralın dışındadır. Mutlaka 

çıkması gerektiğini bildiren öğrenci kağıdını salon görevlilerine teslim ederek dışarı çıkar ve 

sınavı bitmiş kabul edilir. 

10.Sınav sırasında kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden ya da kopya veren öğrenciler 

hakkında salon başkanı, tutanak tutarak sınav sonrasında bu öğrenciler hakkında disiplin 

soruşturması başlatılır. 

11.Sınav görevlileri, hiçbir açıklama yapmaksızın öğrencilerin yerini değiştirebilecekleri gibi, 

sınavın düzenli bir şekilde devam edebilmesi için gerekli tedbirleri almakla yetkilidir. 

12.Sınavda sorular ile ilgili düzeltmeler ilgili sorumlu öğretim elemanı tarafından ilk 15 

dakikada yapılabilir. Sınav süresince sorulara yönelik hata ve itiraz bildirimleri dikkate 

alınmayacak olup, öğrenciler sınav sonrasında ilan edilen süre içinde öğrenci işlerine dilekçe 

ile itirazlarını iletebilirler. 

13.Yukarıda ve ilgili yönetmeliklerdeki kurallara uymayanlar hakkında gerekli işlemler 

başlatılacaktır. 


