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1. Sınav esnasında tüm yetki ve sorumluluk gözetmene aittir. Gerekli gördüğü takdirde gözetmen 

öğrencilerin yerini değiştirebilir; öğrenciyi salon dışına çıkarabilir. Öğrenciler, gözetmenlerin her türlü 

uyarısına uymak zorundadır. 

2. Sınavın başlangıcından sonraki ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler, gözetmenin uygun görmesi halinde 

sınava kabul edilirler. İlk 15 dakikadan sonra gelen öğrenciler ise kesinlikle sınava alınmazlar. 

3. Sınavın ilk 20 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkılmayacaktır. 

4. Sınav süresince, öğrencilerin tuvalet ve benzeri mazeretle çıkıp salona geri dönmesi yasaktır. Sınav 

salonundan, her ne sebeple olursa olsun dışarıya çıkan öğrenci tekrar içeriye alınmayacaktır. 

5. Öğrenciler “öğrenci kimlik belgeleri”ni sınav başlamadan önce sıranın üzerine koymalıdır. Kimlikler 

sınav süresince gözetmenin görebileceği bir yerde durmalıdır. 

6. Sınav süresince telefonunuzu kapalı tutmanız ve görünmeyen bir yerde muhafaza etmeniz gerekmektedir. 

Sınav süresince her ne sebeple olursa olsun telefon ile ilgilenmek kesinlikle yasaktır. 

7. Sınav süresince öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı 

olmaları, gözetmene soru sormaları, başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav 

kurallarına aykırıdır. 

8. Öğrencilerin cevap kağıtlarını, başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmaları mecburidir. 

9. Sınav esnasında ihtiyaç duyabileceğiniz kalem, silgi, cetvel, hesap makinesi, tablolar vb. araç ve gereçleri 

sınavdan önce temin etmeniz gerekmektedir. Sınav araç gereçlerinin ortak kullanımı kesinlikle yasaktır. 

10. Dersin öğretim elemanı tarafından sınavın kaynaklarının açık yapılacağı belirtilmemişse, öğrenciler kitap, 

defter, ders notu gibi dersle ilgili bir malzemeyi sınav sırasında yanlarında bulunduramazlar. Sınav 

esnasında oturduğu alandan (sıra, duvar vb.) ve kullandığı materyallerden öğrenci kendisi sorumludur.  

11. Sınav esnasında uyarılara rağmen düzeni bozucu davranışları sürdüren, sınav esnasında kopya çeken veya 

çekmeye yeltenen öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve bu durumları gözetmen(ler) tarafından tutulacak 

bir tutanak ile belgelenerek haklarında disiplin soruşturması başlatılır. 

12. Sınavını bitiren öğrenci önce kağıdını teslim edecek, ardından sessizce eşyalarını toplayarak sınav 

salonundan çıkacaktır. Sınavdan çıkan öğrenciler kapı önlerinde ve koridorlarda beklemeyecektir. 

13. Kopya çeken ve çektiren öğrencilere bir yarıyıl; kopya çektiği tespit edildiği halde kağıdını vermemekte 

direnen öğrencilere ise iki yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezası verilir. (Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği) 
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