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  8.5. ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU 
 

   SINAV KURALLARI VE UYGULAMA ESASLARI 

1. Öğrencilerin sınav başlamadan en az 10 dakika önce sınav salonunun önünde 
bulunmaları gerekmektedir. 

2. Sınavın ilk 30 dakikasından sonra sınav salonuna giriş yasaktır. Sınavın ilk 30 
dakikası ve son 15 dakikası içinde öğrencilerin sınav salonundan çıkmasına izin 
verilmez. 

3. Gözetmenler sınavın adil ve rahat bir şekilde geçmesinden sorumludurlar ve oturma 
düzeninin sağlanmasında yetkilidirler. Öğrenciler gözetmenlerin uyarılarını dikkate 
almak zorundadır.  

4. Öğrenciler Öğrenci Kimlik Belgelerini sınav başlamadan önce sıranın üzerine 
koyarlar ve kimlikler sınav süresince, sıra üzerinde gözetmenin görebileceği bir yerde 
durur. 

5. Soruların dağıtılması anında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılır. 
Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını 
teslim etmeden sınavdan çıkmak mümkün değildir.  

6. Sınavlara cep telefonu ya da benzeri elektronik bir aletle girmek yasaktır. Cep 
telefonları ve elektronik aletler sınav başlamadan masa üstüne konulmalıdır.  

7. Sınav süresince, öğrenciler yanlarında sadece su bulundurabilir. Bunun haricinde 
yiyecek ve içecekle sınav salonuna girilmez.  

8. Öğretim üyesinin sınavlarda kitap ya da notların açık olarak kullanılmasına izin verdiği 
durumlarda bu malzemeler sadece bir öğrenci tarafından kullanılabilir birkaç öğrenci 
tarafından paylaşılamaz.  

9. Tablo ve formül kağıdı gibi yardımcı kağıtların gerekli olduğu sınavlarda, bu kağıtların 
içinde öğrencinin numarası, adı ve soyadı dışında herhangi bir yazı veya işaret 
bulunması kopya teşebbüsü olarak değerlendirilir. 

10. Sınav süresince kalem, silgi, hesap makinesi ve benzeri malzeme değişimi ve 
paylaşımı yasaktır.  

11. Sınav sonunda salonda tek bir öğrenci kalması durumunda, gözetmen ikinci bir 
öğrencinin de sınav salonunda kalmasını sağlar (ikinci öğrenci sınav kağıdını vermiş 
olsa bile arkadaşı çıkana kadar salonda kalmak zorundadır).  

12. Sınav salonundan çıkan öğrencilerin o bölgede birikmeleri ve salon önünde gürültüye 
sebep olacak eylemlerde bulunmaları uygun değildir.   
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