
Tüm öğrencilerimizin aşağıda ilan edilen sınav kurallarına uymaları gerekir. Sınav kurallarına 
uymayan öğrenciler için, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği çerçevesinde yasal işlem başlatılır.

Sınavların düzgün, güvenilir ve adil bir şekilde yürütülmesi için öğrencilerin gereken özen ve 
hassasiyeti göstermeleri gerekir. 

Sınav Kuralları
1. Sınavlara kesinlikle kimliksiz öğrenci alınmayacaktır. Sınav başlamadan önce, sınav 
gözetmeni istemeden öğrenci, fotoğraflı kimlik kartını ….. sıra üzerine koymalıdır.

2. Sözlü sınavlarda öğrenci sınav öncesi gözetmene kimliğini göstermek zorundadır.  

3. Öğrencilerin sınav yoklama listelerine tükenmez kalemle imza atmaları gerekir. Yoklama 
listesinde imzası bulunmayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

4. Cevap kağıtlarının ilgili kısmına ad, soyad ve öğrenci numaralarını eksiksiz bir şekilde 
yazmaları gerekir. Sınav kâğıdına ismini yazmayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

5. Sınav salonuna cep telefonu ile girmek yasaktır. Cep telefonlarının, dersin öğretim 
görevlisi veya sınav gözetmeninin gösterdiği yere kapalı bir şekilde bırakılması gerekir. Sınav 
esnasında üzerinde kapalı/açık cep telefonu bulunduğu tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz 
sayılır.

6. Masa üzerindeki yazılardan (sınavla ilgili olup olmadığına bakılmaksızın) ve sıra altındaki 
dokümanlardan sırada oturan öğrenci sorumludur.

7. Sınav esnasında kalem, silgi, hesap makinesi v.b. malzeme alışverişi yapılmaz. 
Öğrencilerin sınava hazırlıklı gelmeleri gerekir.

8. Sınav esnasında öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine 
yardımcı olmaları, bir şeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları 
yasaktır.

9. Görevli gözetmenler sınavın yürütülmesinde tam yetkilidir. Öğrenci gözetmenin uyarılarına 
uymak zorundadır.

 ***Tüm öğrencilerin yukarıda sıralanan kurallara uymaları zorunludur. Kurallara 
uyulmaması durumunda “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” 
gereğince aşağıda belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır:
 
MADDE 5 – (1) Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları
        d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını 
gerektiren disiplin suçları
e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını 
gerektiren disiplin suçları
d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan 
çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine 
sınava girmek.


