
 
ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAVLARDA UYMALARI GEREKEN KURALLAR 

 
 

1. Sınava ancak fotoğraflı öğrenci kimlik belgesi ile girilebilir. Öğrenci kimlikleri sınav süresince sıra 
üzerinde bulundurulmalıdır. Öğrenci kimlik belgesi olmayanlar yeni tarihli öğrenci belgesi ile veya 
fotoğraflı nüfus cüzdanı ile sınava girebilirler. Sınavlarda gözetmenler tarafından kimlik denetimi 
yapılacak, kimliği hakkında şüphe duyulan öğrenciler hakkında tutanak tutulacaktır. 
 
2. Sınav esnasında sıra üstünde ve altında ders materyali bulunmamalıdır. Bu sebeple herhangi bir 
kitap, not vs. sınıfa getirilmemeli veya kapalı çanta içinde bulundurulmalıdır. Sınavda sıra üzerinde sadece 
kalem, silgi ve kimlik bulunabilir. Sınav esnasında silgi, kalem vb. malzemelerin alışverişi kesinlikle 
yasaktır. 
 
3. Sınav başlangıcından itibaren gözetmenlerin uyarılarına uyulmalıdır. Gözetmenler sınav başlamadan 
veya sınav esnasında öğrencilerin yerini değiştirebilir, her türlü uyarıda bulunabilirler. Bu konuda 
gözetmenlerin görevlerini yapmalarına engel olunmamalıdır. 
 
4. Gözetmenler, birbiriyle konuşan, birbirinin kâğıdına bakan ya da herhangi bir şekilde kopya çeken 
öğrencileri uyarmadan haklarında işlem yapabilirler. Sınav kurallarına uymayanlara Yükseköğretim 
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgi maddeleri uygulanır:  

v “Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek” Yükseköğretim 
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesi (m) fıkrasına göre 1 veya 2 yarıyıl 
uzaklaştırma cezası gerektirir. 
v “Derslere veya sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde 

engel olmak” 10. maddesi (n) fıkrasına göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını 
gerektirir. 
v “Sınavlarda tehditle kopya yapmak, kopya yapan öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına 

engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek” 10. 
maddesi (j) fıkrasına göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası gerektirir 

 
5. Her öğrenci oturduğu sıradan sorumludur. Oturduğu sırada bu tür yazılar bulunan öğrencinin 
gözetmenlere bilgi vermesi gerekmektedir. Bu sebeple sırada dersle ilgili bir yazı bulunması durumunda 
öğrencinin yazıp yazmadığına bakılmaksızın hakkında işlem yapılabilir.  
 
6.  Sınav esnasında öğrencinin kendi üzerinde, sıranın altında veya üstünde cep telefonu veya herhangi bir 
elektronik alet bulundurması yasaktır. Cep telefonları kapalı vaziyetteki çantaya konmalı veya kürsüye 
bırakılmalıdır. Cep telefonunu tam kapalı konumda bulunmalıdır. Sadece ekranı kapalı olan veya uçak 
moduna alınmış olan telefon kapalı konuma getirilmiş sayılmaz. Telefonunun açık olduğu tespit edilenler 
hakkında kopya işlemi yapılır. Cep telefonu ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir.  
 
7. Sınav kâğıtlarına ad-soyad, öğrenci no’su vb. bilgilerin yazımı ve sınav tutanağının imzalanması 
için yanınızda tükenmez kalem bulundurmanız gerekmektedir. 
 
8. Sınav haftası sınıflarda kitap, defter, fotokopi vb. malzeme bırakılmamalıdır. Bu tür malzemeler 
temizlik elemanları tarafından sınıflardan toplanılacaktır. 
 
9. Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınav salonuna kabul edilir. İçeride 
olan öğrencilerin bu süre zarfında önemli bir sebep olmaksızın sınav salonunu terk etmesi yasaktır. 
Herhangi nedenle olursa olsun, çıkan öğrenciler, sınava tekrar alınmayacaklardır. 
 
10. Sınav bitiminde soru ve cevap kâğıtları gözetmenlerin belirttiği düzende teslim edilmelidir. 
Sınav salonunu terk eden öğrenciler, koridorlarda ses yaparak sınavın işleyişine engel olmamalıdırlar. 
  
11. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz. 

 
 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 


