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SINAV UYGULAMA KURALLARI 

 Sınavın ilk 15 dakikası sınav imza listesinde ismi bulunan öğrenciler sınava giriş yapabilir. Sınava giren 
öğrenci ilk 15 dakika boyunca sınavdan çıkamaz. Sınav süresinde dışarı çıkan öğrenci tekrar sınava ya 
da sınav salonuna giremez. Sınava gecikmeli girenlere kesinlikle ek süre verilmeyecektir. 

 Sınav başlamadan önce gözetmen tarafından öğrenci yer değişimi, yerleştirme ya da düzenleme 
yapılabilir. Bu nedenden dolayı öğrencilerin, sınav başlamadan en az 10 dk. önce, belirlenmiş sınav 
salonunda hazır bulunmaları önerilir. 

 Öğrenciler, sınavda kimlik kartlarını/öğrenci kartlarını yanlarında bulundurmalıdır. Sınav imza listesi 
gözetmenler tarafından sınav başladıktan sonra dolaştırılacak olup öğrenci kimlik kartına bakarak 
öğrenciye imza attırılacaktır. Sınav esnasında kimlik kartı yanında bulunmayan kişiler sınav 
bitiminden sonra dersin koordinatörüne kimlik kartını getirmek ve imza atmak zorundadır. 

 Sınav başlamadan önce fazlalık kıyafetler, çanta vb. gereçler gözetmenler tarafından gösterilecek 
müsait alana bırakılması gerekmekte olup sıra üzerinde kıyafet, çanta vb bir gereç olmamalıdır. 

 Sıra, duvar vb. zeminler üzerindeki sınavla ilgili yazılardan, sıra altındaki ve etrafındaki belgelerden 
sırada oturan öğrenci sorumludur. Öğrenci sınava başlamadan önce sırasını kontrol etmeli, böyle bir 
durum varsa bu yazıları silmeli ve sınav başlamadan önce gözetmeni bilgilendirmelidir. 

 Sınav süresince cep telefonlarının açık tutulması yasaktır. Kapalı bir şekilde öğrenci çantasına 
kaldırmalıdır. Çanta olmaması durumunda sınav salonunun şartlarına göre öğrencinin sırasının 
üstünde gözetmenin göreceği alanda, kapalı ve ekranı ters çevrilmiş şekilde bulundurulmalıdır. 

 Kulaklık takılması, cep bilgisayarı, bluetooth, ses kayıt cihazı vb. araçların bulundurulması ve tüm 
bunlara benzer her tür iletişim cihazı kullanılması kesinlikle yasaktır.  

 Sınav salonuna kalem, silgi dışında dersin koordinatörü tarafından sınavda kullanılmasına izin verilmiş 
kaynaklar getirilebilir. Sınav evraklarının dağıtımından itibaren öğrenciler arasında alışveriş kesinlikle 
yapılamaz. Bu amaca yönelik yapılan işlemler, kopya girişimi olarak değerlendirilecektir. 

 Sınavın özelliğine bağlı olarak sınav evrakları kapsamında verilmediği müddetçe sınav sırası üzerinde 
müsvedde vb. amaçlı olarak ilave kağıt bulundurulamaz. 

 Öğrenci, sınav başlamadan sınav evrakı üzerinde yer alan kimlik bilgileri ile ilgili alanların 
doldurulmasından sorumludur.  

 Sınav süreleri, sınav evrakı üzerinde dakika olarak belirtilir. Sınav süresi, gözetmenlerin “Sınav 
başlamıştır.” uyarısı ile başlar.   

 Sınav soruları ya da verilmiş yanıtlar bir kağıda yazılarak sınav salonundan çıkartılamaz. 

 Sınav süresince su içilebilir; ancak, yiyecek yenilmesi yasaktır.  

 Sınav süresince, gözetmenlerle ve dersin koordinatörü ile konuşulmayacak olup hatalı soru tespiti 
durumunda öğrenciler bu durumu sınav bitiminde yüksekokulu sekreteryasına dilekçe vererek 
bildirimini yapabilirler. 

 Sınavlarda kopya çekilmesi veya her ne şekilde olursa olsun kopya girişiminde bulunulması kesinlikle 
yasaktır. Kopya girişimi olarak değerlendirilen eylemler gözetmen tarafından “Sınav Kopya Tutanağı” 
na işlenir ve disiplin yönetmeliğince gerekli işlemler için tutanak müdürlüğe teslim edilir. 

 Sınav süresince öğrencilerin gözetmenin sınav başında belirlediği yerleşime göre düzgün şekilde 
oturmaları ve sınav düzenini bozacak şekilde davranmamaları gerekir. Gözetmenler bu konuda 
öğrenciyi uyarabilirler.  Uyarılara uymayan kişiler tutanağa işlenir ve gerekli işlemler için tutanak 
müdürlüğe teslim edilir. 

 Sınav, gözetmenin “Sınavınız Bitmiştir.” uyarısı ile biter. Gözetmenin uyarısının ardından öğrenciler 
yerlerinden ayrılmamalıdır. Sınav evrakları gözetmen tarafından sınav sayfaları sayılarak teslim 
alınacaktır. 

Tüm öğrencilerimize sınavlarında üstün başarılar dileriz. 
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