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ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİN SINAVLARDA UYMASI GEREKEN KURALLAR 

1. Öğrencilerin sınavlarda öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları ve sınav 

süresince sıralarının üzerinde bırakmaları zorunludur. Yanlarında öğrenci kimlik 

kartları olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. 

2. Öğrenciler sınav programında belirtilen salonlarda sınava girmek zorundadır.  

3. Öğrenciler sınav kağıtları üzerinde yer alan “Ad-Soyad ve öğrenci numarası” 

bölümlerini sınav başlamadan önce, yalnızca tükenmez kalem veya dolma kalem ile 

dolduracaklardır. 

4. Sınav kağıdına adını-soyadını yazmayan, sınav tutanağına imza atmayan öğrencilerin 

sınavı geçersiz sayılacaktır.  

5. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen 

ilk 15 dakika sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin 

verilmeyecektir. Herhangi bir sebeple sınav salonundan dışarı çıkan öğrenci tekrar 

sınava alınmayacaktır. 

6. Sınavın başlama saatinden 15 dakika sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. 

Sınava geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. 

7. Çevrimiçi yapılan sınavlar haricinde, sınava giren öğrenci sınav süresince cep 

telefonunu kesinlikle KAPALI durumda bulundurmak ve görünmeyen bir yerde 

muhafaza etmek zorundadır. Sınav sırasında cep telefonu ile herhangi bir şekilde 

ilgilenen öğrenciye KOPYA muamelesi yapılacaktır.  

8. Sınav kurallarına uymak her öğrencinin sorumluluğunda olan bir husustur. Sınav 

süresince öğrencilerin birbiri ile konuşması, kopya çekmesi, kopya çekmeye teşebbüs 

etmesi, kopya vermesi, kopya çekilmesine yardım etmesi yasaktır. Sınavda kopya 

çeken, kopya çekilmesine yardım eden veya sınav düzenini bozan öğrencinin durumu 

gözetmenler tarafından tutanak ile tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılacaktır. 

Öğretim elemanları kopya girişiminde bulunan öğrencileri uyarmak zorunda değildir.  

9. Sınavlarda hesap makinesi, hesap cetveli vb. araçların kullanılıp kullanılmayacağına 

dersten sorumlu olan öğretim elemanı karar verecektir. Kullanılacak olması durumunda 

hesap makinesinin, hesap cetvelinin vb. öğrenciler arasında alınması, verilmesi, 

değiştirilmesi kesinlikle yasaktır. 

10. Sınav başlamadan önce, sıra üzerinde veya yakınlarında ders ile ilgili olan yazıların 

silinip temizlenmesinden, dersle ilgili kitap ve ders notlarının uzaklaştırılmasından 

öğrenci sorumlu tutulacaktır. 

11. Sınav süresince öğrencilerin kalem, silgi, hesap makinesi vb. araç ve gereçleri ortak 

kullanmaları yasaktır. Her öğrenci kendi kalem ve silgisini yanında bulundurmaktan 

sorumludur.  

12. Öğrenciler sınavda görevli olan gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak 

zorundadırlar. Gözetmen öğretim elemanları gerektiğinde yeniden oturma düzeni 

oluşturabilecek ve yer değişikliği yapabilecektir. 

13. Sınav evrakı dağıtılmaya başladığı andan itibaren sınav başlamış sayılır. Bu andan 

itibaren öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları ve sınav süresince gözetmenlere soru 

sormaları yasaktır. 



14. Soru kağıdını alan öğrenci, öncelikle sorularda eksik veya basım hatası olup olmadığını 

kontrol etmelidir. Eğer bir sorun varsa sınav kağıdının değiştirilmesi için gözetmene 

iletmesi gerekmektedir.  

15. Sınavını bitiren öğrenci soru kağıdı ile varsa cevap kağıtlarını gözetmenlerin belirttiği 

düzende teslim etmeli ve sessiz bir biçimde sınav salonundan ayrılmalıdır.  

16. Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar koridorlarda toplanmaları, 

beklemeleri ve gürültü yapmaları yasaktır. 

 

 


