
VİZE VE FİNAL SINAVLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

1. Sınavlara kesinlikle kimliksiz öğrenci alınmayacaktır. Sınav başlamadan önce, 
sınav gözetmeni istemeden öğrenci, kimliğini sıra üzerine koymalıdır. 

2. Öğrenciler Dekanlık tarafından belirlenen salonlarda sınava girmek zorundadır. 
3. Sınav evrakının üzerine muhakkak adı, soyadı ve  okul numarasını yazmayı ihmal 

etmeyiniz. Üzerinde kimliğinize ait bilgi bulunmayan sınav evrakı geçersiz 
sayılacaktır. 

4. Gözetmenler, öğrencilerin oturma düzenini herhangi bir uyarıda bulunmadan 
değiştirebilirler. Gözetmenlerin sınav kurallarına ve sınava yönelik davranışlarına 
itiraz edilmeyecektir. 

5. Öğrenciler sınav saatinden 10 dakika önce sınav salonuna alınacaktır. Sınav 
bittikten sonra koridorlarda beklemek, konuşmak, gürültü yapmak yasaktır. 

6. Öğrenciler sınav salonlarındaki sıraların altında, üstünde vb. yerlerde kitap, defter, 
ders notu gibi derse ait bilgiler bulunduramaz. Sıra üzerindeki yazılardan (sınavla 
ilgili olup olmadığına bakılmaksızın) ve sıra altındaki dokümanlardan sırada oturan 
öğrenci sorumludur. Sıranızın üzerinde veya sıra altında girilen sınavla ilgili olmasa 
bile herhangi bir doküman olursa, gözetmen sizi uyarmadan sınavınızı iptal etme 
hakkına sahiptir. Sıranızın üzerindeki veya altındaki dokümanlardan öğrenci 
sorumludur. 

7. Öğrenciler sınav salonlarındaki sıraların altında, üstünde vb. yerlerde kitap, defter, 
ders notu gibi derse ait bilgiler bulunduramaz. 

8. Münferit veya toplu halde yapacağınız kopya teşebbüsleri üniversitemizin ilgili 
yönetmeliği gereği anında cezalandırılacaktır. 

9. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak (kopya çekmenin niteliği 
örneğin; sağa sola veya öne arkaya bakmak, konuşmak, yazılı bir materyalden 
bakmak) vb. eylemlerde bulunan öğrencilerin ilgili sınavı iptal edilecek, hakkında 
da gerekli yasal işlem yapılacaktır. 

10. Sınav esnasında cep telefonları hesap makinası olarak kullanılmayacak ve kapalı 
tutulacaktır. Sınav esnasında cep telefonu çalan ve telefonla ilgilendiği görülen 
öğrencinin sınavı iptal edilir. 

11. Öğrenciler, ilgili dersin sorumlusunun izni olmadan sınav salonuna sözlük, hesap 
makinesi, hesap cetveli vb. araçları getirmeyecek ve yanlarında bulundurmayacaktır 

12. Sınav esnasında her türlü silgi, kalem, hesap makinası vb. alışverişi kesinlikle 
yasaktır. 

13. Sınav kağıdına ismini yazmayan ve yoklama tutanağına imza atmayan öğrencilerin 
sınavı geçersiz sayılacaktır. 

14. Öğrenciler, sınav yoklama tutanağına tükenmez veya dolma kalemle imza 
atacaklardır. 

15. Öğrenciler, cevap kâğıtlarına isimlerini tükenmez veya dolma kalemle 
yazacaklardır. 

16. Sınava giren öğrenciler, yoklama çizelgesi imzalanana kadar ve ilk 15 
dakika sınav salonunu terk etmeyecektir. 

17. Sınavlara en fazla 15 dakika gecikebilirsiniz, bu yüzden sınavlara muhakkak 
zamanında gelmeye özen gösteriniz. Aksi halde sınavlara girmemiş sayılacaksınız. 

18. Sınavı bitiren öğrencilerin koridorda beklemeleri, diğer sınav salonlarına girmeleri 
ve sınavı devam eden öğrenciler ile konuşmaları ve işaretleşmeleri yasaktır. 

19. Öğrencilerin sınav süresince gözetmenler ile konuşmaları ve ilgisiz soru sormaları 
yasaktır. 

20. Soruları gördükten sonra, sınav yoklama tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını 
teslim etmeden sınavdan çıkılamaz. 



21. Sınavını tamamlayıp sınav evrakını gözetmene teslim eden öğrenci, sessizce ve 
hızlıca sınav salonundan çıkacaktır. 

22. Sınav salonunu terk eden öğrenciler her ne sebeple olursa olsun, sınavın bitiş 

saatine kadar bir daha sınav salonuna giremeyecektir. 

  

 


