
 

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR   

Sevgili öğrenciler, 

Lütfen aşağıda yer alan kuralları dikkatlice okuyunuz ve kurallara uyunuz. 

1. Öğrenciler, sınavlarda öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmalı ve sınav süresince masa üzerinde, sınav 

görevlilerinin kolayca görebileceği şekilde tutmalıdırlar. Kimlik fotoğrafları belirgin olmayan öğrenciler, yanlarında 

fotoğraflarının belirgin olduğu bir kimlik  (TC Kimlik kartı v.b.) daha bulundurmalıdır.  

2. Öğrencilerin, kendi şubelerinde ve sınav programında belirtilen sınıflarda sınava girmeleri zorunludur.  

3. Sınav düzeninin sağlanmasında sınav görevlileri yetkili ve sorumludurlar. Öğrenciler, sınav görevlilerinin uyarıları 

ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır. Sınav görevlileri gerekli gördüğü takdirde öğrencilerin yerlerini 

değiştirebilir, öğrencinin sınav kâğıdını alabilir veya öğrencinin sınavına son verebilir. Sınav başladığı andan itibaren 

sınav düzenini ve işleyişini bozan, sınav görevlilerinin uyarı ve talimatlarına uymayan öğrenciler hakkında yasal 

işlem yapılmak üzere tutanak tutulur. 

4. Sınava giren öğrenciler “Sınav Yoklama Tutanağı”nı tükenmez kalemle imzalarlar. Bu tutanakta imzası bulunanlar 

sınav kâğıdını teslim etmekle yükümlüdür. 

5. Sıra, duvar, oturak 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 sınav görevlilerini bilgilendirmelidir. 

6. Sınav süresince kulaklık takılması (engel durumu olanlar hariç), cep bilgisayarı, akıllı saat, ses kayıt cihazı vb. 

her türlü iletişim cihazlarının kullanılması yasaktır. 

7. Dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından belirtilmedikçe hesap makinası ile sınava girilemez.  

8. Öğrencilerin sınava cep telefonu getirmeleri yasaktır. Getirmek zorunda olanlar için cep telefonlarının "açık 

tutulması" yasaktır. Telefonların sessiz konumda ya da uçak modunda olması yeterli değildir; cep telefonları sınav 

esnasında kesinlikle kapalı tutulmalıdır. Öğrenciler cep telefonlarını sınav sorumlularının gösterdikleri yere 

bırakmak zorundadır, ancak kayıp ve çalınma durumunda sorumluluk bırakana aittir, sınav görevlileri sorumlu 

tutulamaz. 

9. Öğrenciler sınava zamanında gelmekle yükümlüdür. Mücbir sebeplerle sınava geç gelen öğrenciler sınavın ilk 15 

dakikası sınava girebilirler. Bu bakımdan sınıftaki öğrenciler sınavın ilk 15 dakikasında sınav salonundan 

çıkamazlar. Bu durumda öğrencilere herhangi bir ek süre verilmez. 

10. Sınav süresince ve sınav kâğıdının teslimi sırasında her öğrenci kendi sınav kâğıdını diğer öğrenciler tarafından 

görülmeyecek şekilde tutmakla yükümlüdür. 

11. Sınavlarda herhangi bir şekilde kopya verme ve/veya çekme girişiminde bulunmak bir disiplin suçudur. Böyle bir 

durumda sınav görevlileri tarafından uyarıda bulunma zorunluluğu olmaksızın tutanak tutulur ve Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddelerince gerekli işlemler yapılır.  

12. Öğrencilerin sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kalem, silgi ve benzeri malzeme alış verişinde bulunmaları 

yasaktır. Sınav görevlileri, bu tür hareketleri kopya çekme ve/veya verme girişimi olarak değerlendirebilirler. 

13. Öğrenciler tarafından sınav soruları ve yanıtları, izin almadan başka bir yere kopyalanamaz, fotoğrafı çekilemez; 

soru ve/veya cevap kâğıdı izin almadan sınav salonundan dışarı çıkartılamaz. 

14. Soruların dağıtılması anında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılır. O nedenle öğrencilerin sınava 

girip girmemek konusundaki kesin kararlarını daha önce vermiş olmaları gerekir. Soruları gördükten sonra, sınav 

yoklama tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan çıkmak mümkün değildir. 

15. Dersin öğretim elemanı tarafından sınavın kaynaklarının açık yapılacağı belirtilmemişse, öğrenciler kitap, defter, 

ders notu gibi dersle ilgili bir malzemeyi sınav sırasında sıranın altında ve üzerinde bulunduramazlar.  Bu 

malzemelerle sınav salonuna gelen öğrenciler sınav başlamadan önce ilgili materyallerini sınav görevlilerinin 

göstereceği bir yere bırakmalıdır. 

16. Sınavını tamamlayarak sınav evrak(lar)ını sınav sorumlusuna teslim eden öğrenci, sessiz ve hızlı bir şekilde sınav 

salonundan çıkmalıdır. Sınav salonundan çıkan öğrenci, sınav tamamen bitmeden, herhangi bir nedenle tekrar sınav 

salonuna giremez. 

17. Sınavını tamamlayarak sınav salonundan çıkan öğrencilerin sınav salonları önünde beklememelidir. 

                 Sınavlarınızda başarılar dileriz.                                                                                                              

     Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı 


