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NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 

NEZAHAT KELEŞOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

1. Öğrenciler sınavın başlama saatinden 10 dakika önce sınav salonunda yerlerini almalıdır. 

2. Sınavın başlamasından 10 dakika sonra gelen öğrenci sınava alınmayacaktır. 

3. Sınavın ilk 15 dakikasında ve son 5 dakikasında öğrencilerin sınavdan çıkmasına izin 

verilmeyecektir. Daha sonra hangi nedenle olursa olsun çıkan öğrenciler sınava tekrar 

alınmayacaktır.  

4. Öğrenciler sınavda “Öğrenci Kimlik Kartlarını/Belgelerini” bulundurmak zorundadır. 

Öğrenci kimlik kartı/belgeleri yanında olmayanlar kesinlikle sınava alınmayacaktır. 

Kimlik kartları sınav boyunca sıranın üzerinde bulundurulmalıdır. Öğrenci kartı 

olmayanların öğrenci işlerinden öğrenci belgesi almaları gerekmektedir. 

5. Sınavlar başlamadan önce çanta, kitap, ders notları, mont, kişisel eşyalar vb. askıya, 

masaya, kürsüye veya sınav görevlisi tarafından uygun görülen bir noktaya bırakılmalıdır.  

6. Öğrenciler sınava gireceği sıraların altında ve üstünde kitap, defter, ders notu vb. araçları 

bulundurmamalıdır. 

7. Sınav süresince cep telefonu, çağrı cihazı, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında 

özelliği bulunan akıllı saat vb. (bazı derslerde kullanılabilecek basit hesap makineleri 

hariç) kullanımı yasaktır. Yanında bu cihazlardan herhangi biri bulunan öğrencinin 

cihazı tamamen kapatması veya sessiz moduna alarak masanın üstüne bırakması 

gerekmektedir. Sınav görevlileri bahsedilen bu cihazları açık olarak gördüğü takdirde 

öğrencinin sınav kâğıdını alacak ve gerekli yasal işlemleri yapacaktır. Yukarıda belirtilen 

cihazlar ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir.  

8. Sıraların üzerinde sınavla ilgili olan/olmayan yazılar kopya niteliği taşıyacağı için bu 

yazılardan o sırada sınava giren öğrenci sorumludur. Sınav görevlileri herhangi bir not, 

kitap, yazı vb. gördüğü takdirde öğrencinin sınav kâğıdını alacak ve gerekli yasal işlemleri 

yapacaktır. 

9. Sınav esnasında, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi, hesap makinesi vb. şeyleri 

istemeleri kesinlikle yasaktır. Öğrenciler eksiklerini sınav başlamadan önce 

tamamlamakla sorumludur. 

10. Sınav kâğıdına ve sınav tutanağına (yoklama listesine) kimlik bilgileri yazmak ve imza 

atmak için sadece mavi renkli tükenmez kalem veya dolma kalem kullanılmalıdır. 

11. Öğrenciler cevap kâğıtları ve varsa cevaplamada kullandıkları ek kâğıtlar da dâhil 

olmak üzere ilgili kısımlara adı, soyadı, öğrenci numarası ve imzası gibi bilgilerini 

yazmak zorundadır. 

12. Sınav yoklama çizelgesini imzalamaktan öğrenciler sorumludur. Sınava giren öğrenciler 

yoklama çizelgesini imzalayana kadar sınav salonunu terk etmemelidir. Sınav salonundan 

çıkan öğrenci, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 

13. Sınav salonlarında görev yapan sınav görevlileri, sınavın sorunsuz bir biçimde 

yürütülmesinden sorumludur ve bu konuda tam yetkilidir. Sınav görevlileri sınav düzenini 

sağlamak adına sınav süresi içinde oturma düzeninde değişiklik yapma yetkisine 

sahiptirler. 
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14. Sınav esnasında uyarılara rağmen sınav düzeni bozacak davranışlarda bulunan veya sınav 

esnasında birbirleri ile konuşan, kopya çeken/çekmeye teşebbüs eden öğrenciler hakkında 

sınav görevlileri gerekli yasal işlemleri başlatacaktır.  

15. Dersin sorumlu öğretim elemanı haricinde, sınav görevlilerinin, sınav sorularına ilişkin 

açıklama yapma zorunlulukları yoktur. Bu nedenle, sınav süresince sınav görevlilerine 

soru sormak ve konuşmak yasaktır. 

16. Sınavını bitiren öğrenci cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim ederek sessiz bir şekilde 

sınav salonunu terk etmelidir. Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar 

koridorlarda toplanmaları, koridoru terk edene kadar sınav soruları ile ilgili sesli yorum 

yapmaları yasaktır. 

17. Sınav sorularının veya cevaplarının harici bir dokümana (kâğıt, peçete vb.) yazılarak sınav 

salonundan dışarıya çıkarılması yasaktır. 

18. Belirlenen sınav süresi tamamlandığında veya tüm sınav evrakları sınav görevlisine teslim 

edildiği anda sınav sona erer. 

19. Sınava girecek öğrenciler yukarıda belirtilen kuralları okumuş ve anlamış kabul 

edilirler. 


